
SNOOPY ALS ‘VLIEGENDE HELD’

LES 3 WERKBLAD

Alle kinderen gaan op de grond (eventueel op een matje) liggen en doen hun ogen dicht.
Als liggen niet mogelijk is kunnen de kinderen op hun stoel blijven zitten.

Stap 1: Zorg dat je goed contact maakt met de grond. Voel de vloer onder je voeten en je rug en laat
jezelf lekker zwaar worden.
Stap 2: Focus op je ademhaling, leg je hand op je onderbuik. Haal dan diep adem, druk hierbij op je
onderbuik, en adem dan heel langzaam uit. Herhaal dit een paar keer.
Stap 3: Terwijl je focust op je ademhaling en het contact met de vloer luister je naar het volgende verhaal.

VERTEL DIT VERHAAL MET VEEL RUSTPAUZES TUSSENDOOR

Het is vandaag een prachtige dag, de zon schijnt, het is lekker warm en de lucht is helder en blauw. Er gebeurt iets 
moois met je, vandaag kun je vliegen! Ja echt waar, je kunt vliegen! Zomaar, zonder er iets voor te doen. Je stijgt op 
en je zweeft. Hoger en hoger ga je de lucht in. De mensen, de auto’s en de huizen worden kleiner en kleiner. 

Het is jouw dag vandaag. Je bedenkt namelijk zelf waar je naar toe wilt vliegen. Dus waar ga je heen?
Vlieg je naar de bergen in Oostenrijk? Met sneeuw op de toppen van de berg? Of vlieg je naar de Tropen?
Naar alle kleurrijke vogels in het regenwoud? Of vlieg je naar de andere kant van de stad?
Naar het huis van je opa en oma?

Je mag het helemaal zelf kiezen. Je vliegt naar de plek waar jij het allerliefste bent.

Vlieg er maar naar toe. Zodra je boven je favoriete plek vliegt, daal je langzaam naar de grond. Je bent er nu.
Wat zie je? Het ziet er waarschijnlijk erg mooi uit. Welke kleuren zie je allemaal? Als je goed om je heen kijkt zie
je je lievelingskleur.

Hoe ruikt het? Het ruikt er vast lekker. Ruik je de vers gebakken koekjes van je oma? Ruik je de net gevallen regen
op de blaadjes? Ruik je de zoute lucht van de zee?

Het is er erg fijn en warm. Welke geluiden hoor je? Hoor je muziek? Of dierengeluiden?
Of hoor je juist even helemaal niets?

Kijk, voel en ruik maar even een tijdje op je favoriete plek…dan blijf ik even stil en kun jij even lekker wegdromen
[blijf ongeveer 2 minuten stil en richt je aandacht op het ademhalen].

[Begin met een zachte stem weer rustig met je verhaal]
Het is weer tijd om terug naar huis te gaan. Geef alle dingen, dieren, mensen die je ziet maar een dikke knuffel.
Zwaai ze maar uit.

Langzaam stijg je weer op, naar de blauwe lucht en frisse wind. En heel rustig zweef je weer terug naar het begin. 
Je daalt langzaam weer naar de grond en naar school. Je bent weer in de klas. Maar die warmte en dat geluksgevoel 
heb je in je zak gestopt en dat vergeet je nooit meer!

Adem nog maar eens even heel diep in. En weer uit. Open langzaam je ogen. Je bent er weer. Je kan de wereld aan!
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