
Instructie rustmoment kdv voor professional

PPINK houdt in de week van 13 t/m 16 sept. 
een 4daagse voor de pedagogisch 
professional en de beleidsmw/ coach. 
Tijdens de PPINK 4daagse bieden we je 
volop inspiratie en verdieping. 
Ook voor de kinderen met wie jullie werken bieden we activiteiten zodat jullie met
elkaar aan de slag kunnen. Vandaag staat dit in het teken van RUST.

VOOR JOU
Tijdens de drukke werkdagen die jij hebt is het goed om af en toe voor jezelf een
rustmoment te creëren. Een moment waarin je even je hoofd leeg kan maken.
Hoe je dat doet zal voor iedereen verschillend zijn. 
Hoe kan ik een rustmoment voor mij zelf creëren tijdens het werk?
Wat is daar voor nodig?
Als je deze vragen beantwoordt voor jezelf zou je ze daarna ook eens met je
collega en/of coach kunnen bespreken. Hoe kunnen jullie elkaar daarbij helpen?
Leestip: Early Years blog | Minipauzes maken het verschil

Rustmoment
 

Heb je leuke foto's van jullie rustmoment en wil je deze delen? Zet ze op social
media met vermelding #ppink4daagse of mail ze naar aanmelden@ppink.nl.
Let op: zorg dat kinderen onherkenbaar in beeld worden gebracht!

SAMEN MET DE KINDEREN
Door yoga te doen met peuters zijn de kinderen bezig met hun eigen lichaam,
energie, ademhaling en motoriek. Dit kan kinderen rust geven. Verdiep je eens in
yoga met kinderen en probeer dat uit op de groep.
Voorbereiding:
Lees en bekijk filmpjes over yoga met kinderen. Hieronder vind je enkele tips.
Maar er is nog veel meer over te vinden. Bedenk of je zelf een oefening met de
kinderen gaat doen, via een filmpje, of wellicht wil iemand die yogalessen
verzorgt wel een keer langskomen op de groep.
Zorg voor een rustige plek, waar weinig afleiding is voor de kinderen. En maak
een taakverdeling met je collega.
Uitvoering:
Voer de oefening uit zoals je bedacht had. De kinderen kunnen niks fout doen.
Laat ze lekker mee doen en ervaren.
Afsluiting:
Sluit de oefening af en bespreek kort met de kinderen na wat ze er van vonden.

INSPIRATIE
-  https://onlinekinderyoga.nl/yoga-met-peuters-hoe-dan-en-waarom-eigenlijk/

Een blog over yoga met peuters
- https://youtu.be/j0FX1jqZZSo

Een voorbeeld van peuter-kleuter yoga
- https://www.youtube.com/watch?v=g_IdsgWn2k8

Een voorbeeld yogales van Topkids Biltstraat
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