
 

Circusopdrachten voor kleuters 

1. Sjaaltjes jongleren 

 

Wat heb je nodig? 
- Sjaaltjes of zakdoeken. 

 

Neem het sjaaltje en gooi het op en vang het dan terug op. Probeer dit ook met 2 sjaaltjes. 1 in het 

linker hand en 1 in het rechterhand. Je kan ze dan afwisselend of samen opgooien. Je kan ook 

proberen om met twee personen 3 sjaaltjes te jongleren door ze door te gooien naar elkaar. 

 

2.  Leeuwentemmer 

 

Wat heb je nodig? 

- een hoed of stok voor de leeuwentemmer en obstakels doorheen het huis. 

 

Als ouder ben jij de leeuwentemmer. Je kind in de leeuw en moet dor het huis kruipen en luisteren 

naar jouw instructies. Laat de leeuw kruipen over de zetel, onder de stoel, doorheen het hele huis. 

Een leeuw is nergens bang voor. Kan de leeuw ook kunstjes zoals op 1 been staan? Rollen? Brullen als 

een leeuw? 

 

3. De acrobaat 

 

Wat heb je nodig? 

- Voorwerpen om op te staan en over te lopen. 

 

Je bent een echte acrobaat, wel meters hoog ben je. Je moet van het ene obstakel naar het ander 

obstakel stappen zonder eraf te vallen en de grond te raken. Raak je de grond van val je meters naar 

beneden.  Je kan ook een lijn trekken waarover je moet koorddansen. 

 

4.  Circus Yoga link 

 

Doe alsof je in het circus bent en voer deze poses zo goed mogelijk uit. Probeer ze even aan te 

houden terwijl je rustig in- en uitademt. Je kan deze 5 poses achter elkaar uitvoeren. 

 

Jij bent een koorddanser en moet op het koord balanceren. 

Breng je handen tegen elkaar boven je hoofd. Ga op 1 voet staan en 

breng je andere voet naar je knie. Kan jij deze pose aanhouden zonder 

te vallen van je koord? 

 

 

https://www.kidsyogastories.com/circus-yoga/


 
 

 

Je staat nu onderaan de piramide en op jou je schouders moeten vele 

acrobaten staan. Open je voeten. Buig door je knieën terwijl je 

uitademt. Hou je rug goed recht en breng je handen samen voor je 

borst. Let op dat je rustig ademt en niet te veel beweegt, anders gaat 

iedereen boven je vallen. 

 

 

 

 

Oefen op je split. Ga terug naar stand vanuit de vorige positie. Buk je 

voorover en leg je handen op de grond. Adem dan goed in en bij het 

uitademen breng je je voet zoveel mogelijk naar achteren. Buig goed 

door je voorste knie. 

 

 

 

 

Je bent nu een leeuw die zich moet rekken. Breng vanuit de vorige positie je voet 

terug naar achter. Zorg dat je handen mooi plat op de grond staan. Adem nu uit en 

breng je zitvlak naar achter en je schouders naar onder. 

 

 

 

Doe alsof je van de ene trapeze naar de andere vliegt. Ga op je buik 

liggen. Hef je schouder, armen en benen van de grond terwijl je heel 

diep inademt. Houd deze pose aan terwijl je uitademt.  

 

 

 

  



 
 

5.  Foto in het circus 

 

Wat heb je nodig? 

- een camera 

- voorwerpen die kunnen dienen als decoratie 

- een goede verbeelding 

 

Bij deze opdracht moet je op de grond gaan liggen en iets uitbeelden uit het circus. Het kan vanalles 

zijn: Een acrobaat, jongleur, koorddanser: alles wat je verbeelding maar kan bedenken! 

 

 

 

 


