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FICHE TUSSENDOORTJE – max. 10 min. 
 

Focus op  Beeld      
 Muzisch taalgebruik     
 Muziek      
 Drama        
 Vertellen 
 Voorlezen     

 Bewegingsexpressie 
 Beweging 
 Talensensibilisering 
 Taalinitiatie 
 …………………………………………… 

Doelen 
activiteit 

 Concentratie    Sfeer 
 Andere: ……wakker worden…………………… 

Bronnen Youtube (2014). Ochtendgymnastiek-Samson en Gert, geraadpleegd op 18 mei 
2018, via https://www.youtube.com/watch?v=GthK6glaRLk  

 

Naam tussendoortje: Ochtendgymnastiek 

 5’  Muziek van Samson en Gert- ochtendgymnastiek, box 

      
 

Te gebruiken structuurwoorden:  
organisatie - afspraken - instructie – verloop - (demonstratie) - (variatie) 
 

Organisatie: 

Ik voorzie een (box/cd-speler). De leerlingen staan verspreid. Dit kan zowel buiten als binnen. 
 

Spelverloop: 

“Jullie gaan allemaal ik rijen staan zodat je met gestrekte armen nog kunt ronddraaien. Ik zet 

ochtendgymnastiek van Samson en Gert op en jullie doen mij gewoon na. 

1. Heen en weer stretchen over het hoofd naar links en rechts. 

2. Heen en weer draaien rond de romp met je armen. 

3. Door de knie stretchen, hand rust op bil. 

4. Armen stretchen achter het hoofd. 

5. Polsen losdraaien. Onderaan beginnen, naar boven en terug. 

6. REFREIN 

7. Armen stretchen achter het hoofd. 

8. Open en dicht springen met armen en benen. 

9. Armen stretchen achter het hoofd. 

10. Nek losmaken, draaibewegingen. 

11. REFREIN x2 

12. Hand naar voet brengen, even vasthouden en wisselen van hand en voet. 

13. Armen stretchen achter het hoofd. 

14. Nek losmaken, draaibewegingen. 

15. REFREIN x2 

16. Alles losschudden. 

Evaluatie: Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en waarom? Wat 

zou je behouden of veranderen mocht je dit tussendoortje nog eens geven? (Denk aan voorbereiding en realisatie.) Doe een 
verbetervoorstel.  

https://www.youtube.com/watch?v=GthK6glaRLk
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