
Bewegingsverhaal: In de jungle 

Doelen:  Ruimtegebruik  
Algemene bewegingscoördinatie 

Materialen:  Bank, mat  
Speelzaal 

Verhaal: 
 
- Wij zijn allemaal kleine aapjes. We gaan 

naar de Jungle. 
- Hoera, hoera wij zijn er. 
 
- Overal zijn er hoge groene bomen. We 

blijven af en toe staan om blaadjes van een 
boom te eten 

- Hmm, wat smaakt dat lekker 
 
- Na het eten gaan we lekker spelen 
- Er loopt een grote bruine beer door het bos, 

en als echte apen apen wij hem na 
- Dat is een leuk spelletje! Verderop zien wij 

een neushoorn, kunnen wij die ook na-apen? 
- Kijk daar vliegt een mooie papegaai! 
- Er kruipt een slang onder ons, dat is leuk! 
- Er springt een giftige kikker rond 
 
- De orang-oetang vindt ons spelletje leuk en 

begint te rollen over de grond. 
- Pas daar loopt een tijger! 
- Wij worden moe en zoeken een slaapplaats 
- We gaan naast elkaar liggen om te slapen 
 
- Wij ademen de geur van de jungle in 

Beweging: 
 
- Lopen als een slingeraap, met grote 

passen 
- Hoogtesprongen met twee voeten 

samen. 
- Op je tenen staan en je maakt zo lang 

mogelijk. 
 
- Met je handen langs je oren bewegen 
 
- Springen op handen en voeten 
- Met grote passen door de zaal lopen 
 
- Kruipen kriskras door de zaal 
 
- Vliegbeweging met hoogtesprongen 
- Tijgeren over de grond. 
- Sprongen op handen en voeten 

voorwaarts 
- Voorwaarts rollen (de kleinste helpen) 
 
- Op handen en voeten lopen 
- Rustig lopen 
- Naast elkaar op de grond liggen, 

rugligging 
- Ademhalingsoefening diep door de 

neus en via de mond uitademen. 
- ’s Morgens als we wakker worden rekken we 

ons eerst even uit. 
- Pas op in het donkere bos woont een leeuw.  
- De leeuw heeft honger gekregen en wil wat 

te eten. Misschien een lekker klein aapje. 
Pas dus maar op. Als je de leeuw ziet, loop 
je vlug naar de grote rivier. Daar zijn we 
veilig want de leeuw durft er niet in. Gelukkig 
kan de leeuw maar 3 aapjes opeten. 

- Rekken en rechtop zitten 
 
- Luisteren naar de uitleg 
- Tikspel 

• 1 leeuw 

• apen 

• bank (rivier) 

• mat (bos) 
- De leeuw lust 3 apen en heeft dan 

genoeg. Dan wordt een ander de tikker 
- Als de leeuw genoeg heeft gegeten kunnen 

wij weer rustig slapen 
- De geur van de jungle is erg lekker.  
 
- Dat was een spannend avontuur, wij gaan 

terug naar onze eigen bos! 

- Naast elkaar op de grond liggen, 
- rugligging 
- Ademhalingsoefening diep door de 

neus en via de mond uitademen. 
- Rustig lopen door zaal en naar de klas 

terug. 
 


