
Yogales door: Joan Pisa 

Thema: Kinderkunstweek 2022 -  In het kunstbomenbos 

Doelgroep: 4-12 jaar 

Tijd: 45-60 minuten 

 

We starten de les met een kijkje in de kunstgalerij:  

Deze les staat in het teken week staat in het teken van de kinderkunstweek 2022 met het thema bomen in de kunst. 
We gaan deze les dan ook allemaal boomhoudingen nadoen, niet zomaar bomen, maar bomen met een grapje. Zoals 
de blauwe regen die helemaal niet blauw is maar paars en geen bloemen heeft maar regendruppels. De vierkante 
kersenbloesem en een cactus met rozen. Ook hebben we wilgenkatjes waar echte katjes aan groeien, want in de 
kunst mag je creatief zijn en is niets te gek. Ook hebben we een kleine kunstgalerij, laten we samen eens kijken wat 
voor kunstwerken we allemaal zien.  

 

 

1. Gronden, lentebloesem  
 

2. Opwarmen, lammetjes in de wei 
 
3. Houdingen, in het kunstbomenbos: 

Ons avontuur gaat beginnen. Voor je zie je een voorjaarspoort, achter die poort begint het paadje door het kunstbomen 
bos. Je loopt het pad op naar een blauwe regen, maar dat is gek er hangen paarse regendruppels aan. Je loopt door en 
ziet een cactus staan. Wat voor houding heeft jouw cactus? Als je langs het water loopt zie je een treurwilg staan, zijn 
takken wiegen in de wind boven het water. Je vervolgt je weg en komt een vreemd gekleurde dennenboom tegen, hij is 
geschilderd door Mondriaan. In de verte hoor je katjes miauwen, als je verder loopt blijken het wilgenkatjes te zijn. Je 
loopt verder op het pad en ziet op de grond allemaal kastanjes liggen, veilig in hun stekelige schilletje. Voel jij je ook veilig 
in je schilletje? Dan zie je een vierkante kersenbloesem, zoiets heb je nog nooit gezien. De bananenboom staat in bloei en 
de bananen groeien in trossen recht omhoog. Wist je dat al? Als je aan het eind van het pad bent staat de zon hoog aan de 
hemel, het is een heerlijke warme dag. 



  

4. Samenspel, oorwurm worstelen als je naar de grond kijkt zie je 2 oorwurmen (* kriebelbeestjes flow) 

worstelen in het mos. Liggend op de grond tegenover elkaar met de voeten tegen elkaar worstelen. 
 

5. Ademen, lavendel adem in de verte zie je een lavendel veld, ruik maar eens hoe heerlijk de lavendel 

geurt. 
 

6. Mediteren, opwarmen in de zon 

Uitleg: Kom liggen of zitten, wat jij zelf prettig vind. Sluit je ogen. Adem diep in door je neus en uit door je mond, 
herhaal dit nog een keer. Zeg maar in jezelf, ik ben ontspannen. Laat je benen ontspannen, je armen, je lijf, je 
schouders en als laatste je gezicht. Stel je nu eens voor dat je ……… 

Les 1: In het kunstbomen bos 

Na je avontuur in het kunstbomenbos ben je een beetje moe geworden. Het was zo’n mooie omgeving dat je besluit 
om onder je favoriete boom even uit te rusten. In gedachten ga je zitten tegen de stam of liggen onder de boom. 
Voel maar eens hoe dat voelt aan je lijf. Voelt het koud of warm? Hard of zacht? Door de takken van de bomen zie je 
de zon, je voelt de warmte op je lijf. De zon verwarmd je voeten, je benen, je borst, je schouders, je armen en je 
gezicht. Voel maar eens hoe je steeds warmer wordt, en steeds rustiger, je voelt je steeds meer ontspannen. Met je 
ogen dicht geniet je van de warmte en de geuren van het bos. Adem diep in door je neus en ruik de geuren om je 
heen, hoe ruikt dat? Ruik je bloemen of vers gemaaid gras, misschien ruikt je wel mos. Luister ook maar eens naar 
wat je hoort. Met gesloten ogen denk je nog eens terug aan alle bomen die je hebt gezien, bedenk voor jezelf maar 
eens welke jij het allermooist vind. Je bent zo moe en voldaan dat je even weg dommelt. Droom maar lekker weg en 
beleef je avontuur opnieuw.  

Als je het lentebelletje hoort is het tijd om afscheid te nemen, neem afscheid zoals jij dat wil. Beweeg rustig je 
vingers, wiebel met je tenen, rek je maar eens goed uit en open rustig je ogen.  

 

 

* Oorwurm worstelen is een kaartje uit de kriebelbeestjes kinderyoga flow die verkrijgbaar is op:  

https://www.dutchunicorn.nl/product/kriebelbeestjes-flow-pdf-download/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dutchunicorn.nl/product/kriebelbeestjes-flow-pdf-download/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentebloesem (gronden) 

Je bent een boom vol lentebloesems, je wortels 

staan stevig in de grond en je takken strekken 

omhoog naar de hemel. Bedenk maar eens voor 

jezelf wat voor kleur je bloesems hebben.  

Kom rechtop staan met je voeten iets uit elkaar, 

zover dat er twee vuisten naast elkaar tussen 

passen. Je armen losjes langs je lichaam. Breng je 

armen zijwaarts omhoog met gebogen ellebogen, 

spreid je vingers als takken. Stel je voor dat je een 

lentebloesem boom bent. Je bent groot, zwaar en 

staat stevig met je wortels in de aarde. 

Liedje: Ik ben een wandelende boom. 

 

Lammetje (opwarmen) 

Stel je voor dat je een lammetje bent in een lente 

wei. Je bent jong, vrolijk en blij.  

Kom op handen en knieën en dartel in het rond, 

spring met je achterbenen omhoog, kom met alles 

van de grond, spring, speel, ren, rol en maak lol.  

Als je buiten adem raakt rust je even uit en dan 

dartel je weer verder.  

Als je het lente belletje hoort kom je zitten op de 

grond en  legt je handen op je hart. Voel wat er is 

gebeurt met je hartslag en je ademhaling.  

Hoe voelt de rest van je lijf en je hoofd? 

Voorjaars poort 

Achter de voorjaars poort wacht ons het avontuur 

van vandaag.  

Kom op je knieën met gestrekte bovenbenen. 

Strek 1 been opzij, leg je hand op dit been en 

strek je andere arm boven je hoofd. Buig 

langzaam opzij naar je gestrekte been en kijk 

omhoog. Adem 5 keer rustig in en uit. Zet je been 

terug, kom zitten met je billen op je hielen en 

herhaal aan de andere kant. Herhaal nog eens 

voor jezelf aan elke kant.  

Variatie allerkleinsten: de hond.  

Variatie gevorderde kinderen: het wiel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavendel olie (ademspel) 

Kom zitten in de kleermakerszit en breng je 

handen voor je in een kommetje. Ik kom langs en 

druppel lavendel olie in je handen.  

Wrijf de olie warm in je handen en plaats je 

handen over je neus en mond. Adem diep in door 

je neus, breng je handen voor je mond en adem 

uit, terwijl je de lavendel geur de ruimte inblaast. 

Herhaal deze lavendeladem 5 keer voor jezelf. 

Let op: Gebruik 1 druppel etherische olie in 5 ml. 

draagolie, zoals saffloer, amandel of jojoba. 

Andere geschikte etherische oliën voor kinderen 

zijn kamille, neroli, mandarijn en roos. 

Zonneschijn 

De zon staat hoog aan de hemel. 

Kom zitten op je knieën met gestrekte 

bovenbenen, breng je armen zijwaarts omhoog 

als een ronde zon. We zingen nu mij zonnelied. 

De zon, de zon, de zon is rond. 

Hij schijnt zijn warmte op de grond. 

Hoge zon, lage zon. Hoge zon, lage zon. 

Gele zon, stralend rond. 

Schijn je warmte op de grond. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Treurwilg 

Je bent een treurwilg aan de waterkant. 

Kom rechtop staan en spring naar de spreidstand. 

Strek omhoog en buig voorover. Je armen hangen 

slap naar beneden, ze wiegen zachtjes heen en 

weer in de wind. Je vingertoppen mogen de grond 

raken. Ook leuk met groene crêpepapier linten. 

Variatie oudere kinderen: Stel je voor dat je in het 

water loslaat wat je niet meer nodig hebt. 

Negatieve gedachtes, stress of vervelende emoties 

als boosheid drijven weg in het water met de rivier 

mee. 

Kom langzaam omhoog en herhaal 2 voor jezelf. 

 

 

2. Cactus 

Je bent een grillige cactus.  

Kom rechtop staan met je voeten iets uit elkaar 

en je armen langs je zij. Bedenk voor jezelf wat 

voor vorm je cactus heeft en maak deze vorm met 

je armen.  

Heeft je cactus 1 arm omhoog en 1 naar 

beneden? Of allebei recht omhoog?  

Misschien ben je wel een bol cactus en maak je 

jezelf heel klein. 

Variatie ouder-kind: het kind bepaalt de houding 

de ouder kopieert deze. 

1. Blauwe regen 

Je ben een blauwe regen en je druppel vormige 

bloemen vallen op de grond.  

Kom rechtop staan met je voeten iets uit elkaar, je 

armen langs je zij. Breng je armen zijwaarts 

omhoog en laat met je vingertoppen de blauwe 

regen naar beneden tikken. Over je hoofd, je 

schouders, je lijf en je benen, tot de regen 

neerkomt op je voeten. Herhaal nog en paar keer. 

Variatie ouder-kind: De ouder zit op de knieën  

tegenover het kind, zodat beiden dezelfde hoogte 

hebben. Laat nu om de beurt de blauwe regen op 

elkaar vallen, te beginnen met de ouder en dan 

het kind. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wilgenkatjes 

Je bent een wilgenkatjes boom.  

Kom op handen en knieën. Maak nu een bolle rug 

door je buik in te trekken en je rug omhoog te 

brengen en een holle rug door je buik omlaag te 

brengen. Miauw daarbij als een lief klein katje. 

Rek je ook maar eens lekker uit door je billen naar 

achteren op je hielen te leggen. Je armen liggen 

voor je. 

Kan je ook spinnen als een katje? 

6. Kastanjeboom 

Je bent een kastanje die uit de boom is gevallen.  

Kom op je knieën zitten en buig voorover, maak 

jezelf zo klein mogelijk en stel je voor dat je een 

kastanje bent die in zijn stekelige schilletje zit. 

Voel maar eens hoe veilig dit voelt, niemand kan 

je zien of bij je komen.  

Als je er aan toe bent kom je uit je stekelige 

schilletje. Steek eerst 1 arm omhoog en dan de 

andere, kom nu rustig weer omhoog. 

Variatie ouder-kind: Kind ligt op de zij, ouder ligt 

er omheen gewikkeld. 

 

4. Dennenboom 

Je bent een kleurrijke Mondriaan kunstboom. 

Kom op handen en knieën. Zet je tenen tegen de 

grond en breng je billen omhoog. Zet je voeten 

plat en kijk naar je tenen. Strek je armen en 

benen. Maak een zo mooi mogelijke punt van je 

billen. Zet je knieën op de grond en kom met je 

billen op je hielen. Herhaal de oefening nog 2 keer 

voor jezelf. 

Variatie ouder-kind: kind neemt de houding aan 

en de ouder buigt over het kind in dezelfde 

houding. Jullie zijn nu twee kunstbomen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kersenbloesem 

Je bent de bloesem van de kersenbloesemboom.  

Kom zitten in kleermakerszit. Til je voeten op en 

steek je handen onder je knieën door naar buiten. 

Je handpalmen wijzen omhoog en je voeten 

wijzen naar voren. Houd jezelf in balans en adem 

5 keer diep in en uit. Zet je voeten op de grond en 

ontspan. 

Herhaal nog eens voor jezelf. 

Variatie ouder-kind: Ouder zit in kleermakerszit 

met kind op schoot. Maak beiden een bloem van 

je handen die open en dicht gaat. 

8. Bananenboom 

Je groeit omhoog als een banaan.  

Kom rechtop staan met je voeten naast elkaar, 

breng je handen eerst voor je borst tegen elkaar 

en dan omhoog als een groeiende banaan. 

Helemaal boven buig je opzij als een kromme 

banaan. Laat je handen zakken en herhaal aan de 

andere kant. Herhaal nog 4 keer aan elke kant. 

Variatie ouder-kind: Kom naast elkaar liggen op 

de grond met de voeten tegen elkaar als een 

trosje bananen. Breng je handen voor de borst, en 

omhoog als een groeiende banaan. Buig opzij als 

een kromme banaan. 


