
VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN

Benodigdheden voor de leerkracht
• Digibord materiaal Les 3
• Verschillende potjes of doekjes met sterke geuren
• Eventueel matjes voor de kinderen om op te liggen

Benodigdheden per leerling
-

Leerdoelen
• De leerlingen leren wat spanning (stress) is en wat het met je doet.
• De leerlingen leren hoe te ontspannen.
• De leerlingen leren waarom ontspannen belangrijk is.

Deze les draagt bij aan lief zijn voor jezelf door zelf te leren ontspannen.

LESVERLOOP (30 MINUTEN)

Start van de les/introductie
Open Les 3 op het digibord. Bespreek met de klas de lesdoelen, ‘Dit ga je leren’.
We gaan vandaag leren over ontspannen en je gedachten laten leiden.

Inleiding
Alle kinderen zitten in de kring in het lokaal of in het speellokaal of gymzaal, eventueel op een matje.

Begin met een verhaal over je eigen ervaring; iets wat je heel spannend vond of waar je heel zenuwachtig 
voor was. Open het gesprek over het hebben van spanning of zenuwachtig zijn. Stel hierbij de vragen:
• Als je ergens heel zenuwachtig voor bent, wat voel je dan precies?
• Heb je dan buikpijn? Of moet je huilen? Ga je zweten?
• Welke gedachten heb je als je zenuwachtig bent?
• Kun je dan de avond ervoor goed in slaap komen?
• Waar denk je dan allemaal aan?

Vraag aan de kinderen of zij wel eens spanning hebben ervaren of ergens heel zenuwachtig voor zijn
geweest en of zij die ervaringen willen delen. Vraag ook wat zij er aan doen om minder zenuwachtig te zijn.

Geef vervolgens aan dat je hen vandaag laat kennismaken met oefeningen die je kunt doen als je iets heel 
spannend vindt.
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Kern
De kinderen krijgen per groepje een potje (of doekje) met geurolie of kruiden (zonder etiket).
Bijvoorbeeld een doekje met lavendelolie of een kruidenpotje met kaneel. 

De kinderen zijn stil en doen hun ogen dicht. Eén voor één ruiken zij aan het voorwerp en gaan in hun
gedachten naar de plek waar ze deze geur eerder hebben geroken. Bijvoorbeeld bij kaneel kun je denken
aan oma’s appeltaart. Dit doen ze zonder te praten. Na afloop bespreek je met de kinderen waaraan ze
dachten bij het ruiken van geur X. 

Vervolgens laat je de geuren rouleren en herhaal je de opdracht.

Video ‘Haal diep adem / Just Breathe’
Laat de video zien. Leg de link vanuit de video naar de volgende opdracht.
We gaan een meditatieoefening doen.

Snoopy als ‘Flying Ace (piloot) / Vliegende Held’
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.

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?
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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!

Afsluiting
Deel ervaringen uit. Waar ben jij naar toe gegaan in gedachten? Wat vond je ervan?
Dit was een meditatieoefening met vliegen, maar er zijn nog veel meer van dit soort oefeningen.
Wat vind je van meditatie? Waar kan het je bij helpen?

Maak een tekening van wat je hebt gezien.
Waar kan het je bij helpen? Als je gestrest bent kun je naar je mooie plek…
Pak ook de tekening ‘waar ze blij van worden’ uit les 2 erbij en laat de kinderen ervaren dat ze zelf invloed 
kunnen hebben op hun ontspanning.

Per keer kunnen de geuren verschillen, kan het verhaal een andere wending krijgen en kunnen er andere 
ervaringen gedeeld worden.
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