
Net als PACO kunnen jullie de volgende weken niet naar
jullie sportactiviteiten.

Hierdoor komt er wel wat tijd vrij.

Paco heeft daarom een bundeltje gemaakt met verschillende
oefeningen die hij de volgende periode gaat doen.  

Misschien kan jij met hem meedoen?

Veel plezier!Veel plezier!



Voorzorgsmaatregelen

TEGEN CORONA

Uiteraard wil Paco niet ziek worden.

Maar hij volgt de volgende maatregelen vooral goed op omdat
deze helpen om er voor te zorgen dat het virus zich niet verder
verpreidt en er heel veel mensen tegelijk ziek worden.

Help jij ons mee en volg jij onderstaande maatregelen
ook goed op?ook goed op?



Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep. 
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis  
als je zelf  
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in  
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies 
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van  

je elleboog. 

Vermijd  
handen  
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan  

met je handen.

Vermijd nauw  
contact met 
personen die  

ziek zijn.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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Beweegtip 1

BLIJVEN BEWEGEN

Zolang we ons lichamelijk heel goed voelen (en dus niet ziek zijn
of kenmerken van ziekte vertonen), is het heel goed als we blijven
bewegen.

Wel is het belangrijk dat we dit niet in groep doen
(uiteraard mag dit wel samen met je gezin).



Opdrachtenreeks 1

Benodigdheden:
Geen

1) 20 x springen benen open – toe
(armen bewegen mee, van langs het lichaam tot horizontaal
met de schouders)

2) Lopen ter plaatse met knieën hoog (20x)

3)3) Armen loszwaaien:
10 x linkerarm voorwaarts / 10 x rechterarm voorwaarts

4) 20 x springen 1 been voorwaarts – 1 been achterwaarts
(armen bewegen mee, gekruiste coördinatie, linkerbeen voorwaarts
is rechterarm opwaarts)

5) Looppas ter plaatse, op signaal
Door benen buigen (rechte rug), grond tikken en in pijl omhoog
springen (+/- 20 sec.)springen (+/- 20 sec.)

6) Armen loszwaaien:
2 armen gelijktig -> 10 x voorwaarts/10 x achterwaarts
(Tip: probeer met je armen je oren te raken)



Opdrachtenreeks 2

Benodigdheden:
- springtouw
- emmer/kom
- 5 ballen (tennisballen of kleine ballen,...)
(Heb je geen 5 ballen in huis? Maak dan met oud papier 5 propjes
en gebruik deze)
- matje/handdoek- matje/handdoek

1) Touwtje springen (2 voeten): 30 sec.

2) Zet de emmer/kom neer op de grond..
Neem de 5 ballen en ga op 1m afstand staan..
Probeer ze alle 5 in de emmer/kom te gooien.
Gelukt? Ga dan op 1,5m afstand staan. Wie kan het op 2m of verder?

3) Touwtje springen (looppas): 30 sec.

4)4) Zet de emmer/kom neer op de grond.
Neem de 5 ballen en ga op 1m afstand staan. Maar nu ga je met je rug
naar de kom staan. Buig voorover, en gooi de bal eerst door je benen
en kijk of je ook op deze manie de bal in de emmer/kom kan gooien.

Volgende week start de lente.  Kan jij de woordjes op de tekening terugvinden in de woorzoeker?



Volgende week start de lente.
Kan jij de woordjes op de tekening terugvinden in de woordzoeker?



Beweegtip 2

ZOEKTOCHTEN

In de buitenlucht zijn is gezond!

Paco vindt het fijn om zoektochten te doen. Deze zou je kunnen doen
in je tuin of als je met je mama/papa een wandeling kan maken
in jouw buurt.

Hier zijn Paco’s favoriete zoektochten.

-- Tegenstellingen en zoektocht 1
- Jakkiedingen zoektocht 2



Ga je op pad 

met deze zoektocht?

Deel je foto op Instagram 

met #zondagbosdag! 

TEGENSTELLINGENZOEKTOCHT

teksten en illustraties copyright Sarah Devos - meer in Het bosboek en op www.zondagbosdag.be



Ga je op pad met deze zoektocht?Deel je foto op Instagram met #zondagbosdag ! 

JAKKIEDINGENZOEKTOCHT

teksten en illustraties copyright Sarah Devos - meer in Het bosboek en op www.zondagbosdag.be



Kleurplaten

Kleur de platen mooi in.

Probeer dit eens te doen op één van de onderstaande manieren:

- Gebruik je stiften om de randen te doen en kleur de vlakken in
met je kleurpotloden.

- Gebruik het slijpsel van je kleurpotloden om met een zakdoekje
de vlakken in te kleuren

-- Gebruik je stiften en vul al je vlakken op met stipjes of
andere kleine patroontjes.

Veel plezier!











Opdrachtenreeks 3

Benodigdheden: matje of handdoek waar je op kan liggen.

1) Ga op 1 been staan (ander been is gebogen)
Kan jij zo 30 sec. blijven stilstaan? Ook 1 minuut?
Wissel daarna van been.

2) Ga op je hurken zitten en breng je neus naar je knieën.
Probeer vervolgens je benen te strekken. (Neus moet tegen de
knieën blijven. Het is dus mogelijk dat je je benen niet helemaal kanknieën blijven. Het is dus mogelijk dat je je benen niet helemaal kan
strekken) en terug te buigen naar hurkzit.
Doe dit 10x. Rust even en herhaal deze oefening.

3) Ga op 1 been staan (ander been is gebogen), sluit je ogen!
Kan jij zo 30 sec. blijven stilstaan? Ook 1 minuut?
Wissel daarna van been.

4) Ga op handen en knieën zitten. Maak een bolle rug en een holle rug.
Doe deze beweging 10x. Tip: voer deze oefening wel rustig uit.Doe deze beweging 10x. Tip: voer deze oefening wel rustig uit.

5) Ga op handen en knieën zitten. Maak nu een rechte rug.
Strek je linkerbeen uit en probeer je rug recht te houden. Houd deze
positie 10 sec. vast. Breng dan je rechterknie terug naar de grond en
doe hetzelfde met je linkerbeen.

6) Ga op je linkerzij liggen. Je handen houden elkaar vast achter je nek
Je nek, schouders, heup en voeten liggen op 1 lijn. Draai nu met je
rechterelleboog naar rechts (je hoofd mag meedraaien, handen blijvenrechterelleboog naar rechts (je hoofd mag meedraaien, handen blijven
elkaar wel vasthouden en schouders-heup en voeten blijven op 1 lijn)
Kijk hoe ver jij kan gaan, ga dan terug naar de beginpositie en doe
dit 10x. Draai je daarna op je rechterzij.



Dansen

Op internet kan je heel veel leuke dansfilmpjes vinden..
Hieronder de 4 lievelingsliedjes van PACO.

Kinderen voor kinderen: bewegen is gezond:
https://www.youtube.com/watch?v=QUMygc3_JWA

Pinguïndans
https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U&list=PLsCIEXpqKhHxx2Vwxr45FuS0igxGMIFoK&index=5&t=0s

Tsjoe Tsjoe WaTsjoe Tsjoe Wa
https://www.youtube.com/watch?v=crYPWoUzszw&list=PLsCIEXpqKhHxx2Vwxr45FuS0igxGMIFoK&index=4&t=0s

Kinderen voor kinderen: hupsakee
https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE



Tips

1) Maak iets voor je grootouders
Zie jij net als Paco je grootouders nu wat minder?
Misschien kan je iets voor hen knutselen (kaart/tekening),
een filmpje voor hen maken of hen eens bellen!

2) Bouw jij graag met Lego? Dan kan je hier zeker inspiratie ophalen
https://meldiy.nl/lego-bouw-uitdagingen/

3)3) Op de Facebook-pagina van de Online jeugdbeweging komen
heel wat opdrachten te staan om zo de verveling tegen te gaan! 

4) Kijk ook eens op de Ketnet-website naar #kotnet.
Elke dag komt er hier een challenge online. Doe jij ook mee?

5) Speel nog eens een gezelschapsspel of maak een puzzel.




