
Stippen yoga voor kinderen van  3 – 5 jaar  

Thema les: Coco kan het! 

 

Afstemmen  (geeft houvast tijdens de yogales) 

Coco kan het!  voorlezen       

Uitleg: Ik begin als introductie met voorlezen uit het boek Coco kan het! Van 

Loes Riphagen. Dit doe ik zodat de kinderen al enigszins bekent zijn met het 

verhaal voor we beginnen aan de daadwerkelijke yogales, waardoor ze beter 

kunnen visualiseren wat we doen en waarom.  

Hierna begint de daadwerkelijke les 

 

Gronden (voor een betere focus en stimuleren van de zintuigen) 

De boom waar Coco woont.   Tijd: 2 minuten 
Uitleg: De kinderen staan elk op een stip en ik vraag ze zich voor te stellen dat ze de boom zijn waarin Coco woont. 

Stel je voor dat onder je voeten de wortels van de boom de aarde ingroeien en je stevig rechtop staat. Strek nu je 

armen als takken naar de zon die warm op je boomkruin schijnt. Voel je de zon op je hoofd? Hoe lekker warm hij is 

en staan je wortels stevig in de aarde? Wuif maar zachtjes met je armen alsof de wind zacht door de takken waait. 

Met de zon op je kruin krijg je het steeds warmer. Doe je ogen maar dicht en haal nu 3 keer diep adem. In door je 

neus en uit door je mond alsof er nog steeds een zachte wind door je takken waait. Voel de rust binnen in je lijf. 

Tip: rustige klassieke muziek met vogelgeluiden. https://www.youtube.com/watch?v=LI2KqrwgX6o    

Opwarmen (stimuleert de bloedsomloop) 

Coco stoplicht.    Tijd: 4 minuten Materiaal: rode, oranje en groene stip 
Uitleg: De kinderen bewegen door de ruimte en letten goed op welke stip ik omhoog houd. Bij een rode buigen ze 

voorover alsof ze van de tak naar beneden kijken. Bij oranje stappen ze met hoog opgetrokken knieën over de tak 

terug naar het nest (een yogastip) en bij een groene vliegen ze al fladderend uit, net als Coco.  

Houdingen (flexibiliteit en kracht) 

 
1. Coco in zijn nest (muis)   Tijd: 2 minuten  

Uitleg: De kinderen gaan liggen in de muishouding op hun yogastip en stellen zich voor dat ze Coco zijn die lekker 

warm in zijn nestje ligt. Dan wordt Coco wakker en rekt zich uit. Hij kijkt rechts en kijkt links en ziet een poes 

onder aan de boom. 

2. Poes onder de boom (kat)  Tijd: 2 minuten   
Uitleg: De kinderen nemen nu de kathouding aan en beelden zich in dat ze de poes onderaan de boom zijn. De 

poes rekt en strekt zich uit en de kinderen doen dit na. Hij miauwt, kauwt op brokjes en drinkt wat water. 

3. Vorm driehoek (hond)   Tijd: 1 minuten  
Uitleg: De kinderen nemen nu de hond houding aan, want al Coco’s vriendjes vliegen namelijk de mooiste 

vormen. Laten we eens kijken of wij een driehoek kunnen maken, boven over de yogastip.  

4. Vliegende vriendjes (vlinder)  Tijd: 3 minuten     
Uitleg: De kinderen gaan nu zitten in de vlinderhouding en fladderen met hun knieën als een vlinder. Coco ziet 

mooie vlinders vliegen. Hij is nog steeds bang. Als jij net zo bang zou zijn als Coco, wat zou jij dan doen? Laat ze 3 

keer diep in- en uitademen. Worden ze daar rustiger van?  

5. Coco vliegt (yogastip vleugels)  Tijd: 2 minuten  
Uitleg: De kinderen komen staan en pakken 1 yogastip in elke hand, ze fladderen nu met de stippen alsof dit 

vleugels zijn. Coco is eindelijk moedig genoeg om te vliegen. Laat je vleugels fladderen boven je hoofd, naast je 

lichaam en achter je rug. Als je wil rusten leg je de vleugels op je billen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LI2KqrwgX6o


Samenspel (verbinden en samenwerken)  
 
De maan komt op, het is al laat   Tijd: 4 minuten 
Uitleg: De kinderen staan in een cirkel en pakken elkaar bij de hand, nu fladderen we 

met onze armen terwijl we elkaar blijven vast houden en op onze yogastip blijven 

staan. Nadat Coco zo lang heeft gevlogen staat de maan hoog aan de hemel. Twee 

kinderen pakken een yogastip en houden die elk aan een kant vast. Nu brengen ze 

samen de cirkel omhoog alsof de maan aan de hemel staat. Ze rekken zich eerst zo ver 

mogelijk uit omhoog. Dan stappen ze iets verder uit elkaar en buigen allebei opzij.  

Ademen (bewust ademhalen en concentratie) 
 
Coco wil zijn veren terug     Tijd: 3 minuten Materiaal:  1 veertje per kind 
Uitleg: Coco is tegen de boom gevlogen en daarbij wat veren verloren, blaas jij de veren bij elkaar? De kinderen 

zitten op hun yogastip op handen en knieën. Voor hen in het midden ligt ook een stip. De kinderen krijgen nu elk een 

veertje voor zich die ze zachtjes vooruit moeten blazen tot deze op de stip ligt. Als alle veertjes op de stip liggen zijn 

ze klaar. 

Mediteren (emotionele rust en ontspanning) 
 

Coco slaapt      Tijd: 2 minuten Materiaal: belletje 
Uitleg: Peuters/kleuters kunnen zich nog niet zo lang concentreren, daarom een korte eenvoudige meditatie. De 

kinderen liggen op hun rug en leggen hun yogastip op hun buik met hun handen erbovenop. Je bent Coco en je hebt 

net heel veel gevlogen en bent erg moe, je ligt nu net als Coco lekker warm in je nestje en voel de yogastip op je buik 

omhoog en omlaag gaan bij elke ademhaling. Blijf nu stil liggen met je ogen dicht tot je een belletje hoort. Dan kom 

je rustig overeind, je pakt je yogastip en breng je deze naar de juf. 

 
Creatief (verbeelding en fantasie) 
 
Een nest bouwen voor Coco   Tijd: 5  minuten Materiaal: 1 A4 per kind en wasco 
Uitleg: De kinderen gaan een Mandala draaien. Stel je voor hoe het nest van Coco eruit zou zien. De kinderen pakken 

hun lievelingskleur wasco en zetten deze midden op het papier. Nu tekenen ze met ronddraaiende bewegingen 

cirkels die steeds groter worden. Als het nest groot genoeg is pakken ze een andere kleur en doen hiermee 

hetzelfde, dit herhalen ze tot ze blij zijn met het resultaat en een prachtig nest hebt gemaakt voor Coco. Zie je in 

gedachten hoe Coco lekker in jouw mooie nest ligt uit te rusten van al het vliegen? 
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