
Bewegen met Billie, Aflevering 4

https://youtu.be/KqdxMbFIK3U

Wist je dat… 
je met deze 
bewegingen 
al bepaalde 
verbindingen 
aanmaakt in 
de hersenen?

SPEELTIPS  0-4 JAAR

Speeltips om samen 
met je kind te doen

MAANDAG
4 mei

DINSDAG
5 mei

WOENSDAG
6 mei

DONDERDAG
 7 mei

VRIJDAG
8 mei

ZATERDAG
9 mei

ZONDAG
 10 mei WEEK 19

Babyfitness
Leg je baby op zijn rug, neem zijn 
beentjes vast en maak kleine fiets-
bewegingen. Neem daarna ook de 
armen beweeg ze rustig naar de 
benen toe.

Laat je kind zoveel mogelijk buitenshuis hellingen en 
bergjes opkruipen. Bijvoorbeeld een grasberm.

Materiaal: bellenblaas
Beschrijving beweging: Prik de bellen stuk 
met je wijsvinger, pink enz. Vang de bel 
tussen je twee handen. Probeer een bel 
te laten landen op je handrug. Probeer 
een bel verder te blazen. Voor baby’tjes 
is het goed voor de ontwikkeling van de 
ogen als ze naar de zeepbellen kijken. 
Let op dat de zeepbellen niet in de 
oogjes terechtkomen. 

Biba & Loeba aflevering 6!

https://www.youtube.com/watch?v=HW8cTlsDoJA

Materiaal: handdoek, sjaal
Beschrijving beweging: Zet je kind op de 
handdoek en doe de sjaal om de lenden en 
hou de uiteinden vast. Trek je kind vooruit 
met de handdoek door aan de sjaal te 
trekken. Let op doe de sjaal niet rondom de 
lenden want door het trekken komt er veel 
druk op de buik van je kind. Enkel om de 
lenden dus de sjaal komt enkel tegen de zij 
en onderrug van je kind.
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Inspiratie van Bodymap

Jongleur
Materiaal: Tennisbal
Beschrijving beweging: Sta mooi rechtop. 
Hou het balletje in één hand voor je. 
Gooi de bal naar je andere hand en weer 
terug. Gooi de bal tien keer heen-en-
weer. Doe dit vijf keer.
Aandachtspunten: Blijf op dezelfde plaats 
staan.

Wist je dat… 
om de 
ontwikkeling 
van de 
oogmotoriek 
te stimuleren 
je de baby 
naar zoveel 
mogelijk 
verschillende 
voorwerpen, 
bewegingen 
moet laten 
kijken. 
Opgelet 
laat je baby 
liefst geen 
tv-kijken.

https://youtu.be/KqdxMbFIK3U
https://www.youtube.com/watch?v=HW8cTlsDoJA

