
30 1 5 19 20

26 22 3 18 27

7 4 16 11

23 6 17 2 21

25 13 15 10 24

Appels 
plukken

Met je 
polsen 
draaien

Met hand over 
hoofd andere 
oor aantikken

Enkels draaien Klappen

Alle vingers 
aantikken 

met de duim

Knie heffen Met je armen 
zwaaien

Armen draaien Over 
schouders 

heen kijken

Met je 
schouders 

draaien

Naar iemand 
zwaaien    

Schouders 
ophalen en 

laten zakken

Benen om en 
om optillen

Tenen 
krommen en 

strekken

Stappen op 
de plaats

Handen achter 
de rug elkaar 

laten aanraken

Handen achter 
nek elkaar aan 

laten raken 

Boksen

Roeren door 
een pan 

Voorover 
buigen en 

terug 

Knieën 
aantikken

Rondjes 
draaien met je 

hoofd

Ja en nee 
knikken met je 

hoofd 



30 1 7 19 18

4 22 3 20 27

5 26 2 11

23 6 15 16 21

25 13 17 10 24

Appels 
plukken

Met je 
polsen 
draaien

Met hand over 
hoofd andere 
oor aantikken

Enkels draaien

Klappen

Alle vingers 
aantikken 

met de duim

Knie heffen Met je armen 
zwaaien

Armen draaien

Over 
schouders 

heen kijken

Met je 
schouders 

draaien

Naar iemand 
zwaaien    

Schouders 
ophalen en 

laten zakken

Benen om en 
om optillen

Tenen 
krommen en 

strekken

Stappen op 
de plaats

Handen achter 
de rug elkaar 

laten aanraken

Handen achter 
nek elkaar aan 

laten raken 

Boksen

Roeren door 
een pan 

Voorover 
buigen en 

terug 

Knieën 
aantikken

Rondjes 
draaien met je 

hoofd

Ja en nee 
knikken met je 

hoofd 



24 1 5 19 20

26 30 3 18 27

7 4 16 11

23 6 15 22 21

25 13 17 10 2

Appels 
plukken

Met je 
polsen 
draaien

Met hand over 
hoofd andere 
oor aantikken

Enkels draaien Klappen

Alle vingers 
aantikken 

met de duim

Knie heffen

Met je armen 
zwaaien

Armen draaien Over 
schouders 

heen kijken

Met je 
schouders 

draaien

Naar iemand 
zwaaien    

Schouders 
ophalen en 

laten zakken

Benen om en 
om optillen

Tenen 
krommen en 

strekken

Stappen op 
de plaats

Handen achter 
de rug elkaar 

laten aanraken

Handen achter 
nek elkaar aan 

laten raken 

Boksen

Roeren door 
een pan 

Voorover 
buigen en 

terug 

Knieën 
aantikken

Rondjes 
draaien met je 

hoofd

Ja en nee 
knikken met je 

hoofd 



30 1 5 19 20

26 22 3 18 27

7 4 16 11

23 6 15 2 21

25 13 17 10 24

Appels 
plukken

Met je 
polsen 
draaien

Met hand over 
hoofd andere 
oor aantikken

Enkels draaien Klappen

Alle vingers 
aantikken 

met de duim

Knie heffen Met je armen 
zwaaien

Armen draaien Over 
schouders 

heen kijken

Met je 
schouders 

draaien

Naar iemand 
zwaaien    

Schouders 
ophalen en 

laten zakken

Benen om en 
om optillen

Tenen 
krommen en 

strekken

Stappen op 
de plaats

Handen achter 
de rug elkaar 

laten aanraken

Handen achter 
nek elkaar aan 

laten raken 

Boksen

Roeren door 
een pan 

Voorover 
buigen en 

terug 

Knieën 
aantikken

Rondjes 
draaien met je 

hoofd

Ja en nee 
knikken met je 

hoofd 


