
Biba & Loeba aflevering 2

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

Wist je dat… 
wieg- en draaibewegingen 
het evenwicht van je baby 
stimuleren?

SPEELTIPS  0-4 JAAR

Speeltips om samen 
met je kind te doen

MAANDAG
 6 april

DINSDAG
 7 april

WOENSDAG
8 april

DONDERDAG
 9 april

VRIJDAG
10 april

ZATERDAG
 11 april

ZONDAG
 12 april WEEK 15

Voor deze oefening moet je met twee zijn. Leg je baby 
in een grote handdoek. Hou samen met je partner de 
vier hoeken van de handdoek stevig vast en wieg je baby 
zachtjes heen en weer.

Achtenkruiper 

Materiaal: Geen
Beschrijving beweging: Mama of papa staat met de benen 
gespreid. Jij kruipt door de benen en volgt de weg van 
een acht.

Stoelspringer

Materiaal: stoel
Beschrijving beweging: Sta mooi rechtop 
op een stabiele stoel. Spring beheerst 
met beide voeten van de stoel en probeer 
mooi rechtop op de grond te landen en je 
evenwicht te bewaren.
Aandachtspunten: Buig zowel bij de sprong 
als bij het landen goed door je knieën.

Biba & Loeba aflevering 1

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

Proppenschieter
Materiaal: papier
Beschrijving beweging: Neem een blad papier en probeer dit 
met twee handen mooi in twee te scheuren. Scheur beide 
stukken nogmaals in twee en blijf zo verder scheuren totdat je 
veel kleine papiertjes hebt. Neem nu in elke hand een papiertje 
en verfrommel het tot een propje. Doe dit met alle papiertjes 
zodat je veel propjes krijgt. Maak daarna met één hand een 
vuist en leg er met je andere hand een propje op. Schiet dan 
met duim en wijsvinger van de ander de prop weg.

1. 3 maal over lengte-as rollen naar beide kanten 
op een zachte mat, armen naast het lichaam

2. Kruipen naar badkamer, ofwel op de trap 
ofwel door de gang…

3. Op één been de tanden poetsen (regelmatig 
wisselen van been)

4. Voetje voor voetje naar de slaapkamer, 
niet naar de voeten kijken

5. 2 rondjes draaien naar links, 2 rondjes 
draaien naar rechts, slapen…
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