Handleiding
Een boot, een vlinder, slang of superheld?
Op de Wobbel kan het allemaal!
Met deze 24 kaarten nodigen we grote en kleine mensen uit
om samen te spelen en te bewegen op en met de Wobbel.
Kies ter inspira�e elke week een serie kaarten.
Bijvoorbeeld vier van dezelfde kleur of juist van elke kleur één.
Geef deze een mooie plek in huis. Of speel een spel!
Bingo
Elke kaart hee� een getal gekregen.
Pak een blaadje, kies 9 getallen onder
de 25 en schrijf die op. Nu kun je de
kaarten omgedraaid op tafel leggen.
Om de beurt wordt er een kaart
getrokken. Staat het getal van die
kaart op jouw Bingokaart of op die
van een ander?
Jullie mogen allemaal dat getal
doorstrepen. Daarna mag iemand
anders een kaart omdraaien.
Heb je al je getallen weggestreept
dan roep je heel hard: Wobbel!
Jouw kaart is de winnende kaart en
de oefeningen die bij jouw getallen
horen kunnen jullie nu samen doen.

Memory
Leg de kaarten omgedraaid op
tafel en draai om de beurt steeds
2 kaarten om. Hebben ze beide dezelfde
kleur rand? Dan zijn ze voor jou!
Je kunt de oefeningen meteen samen
doen of even wachten tot het einde
van het spel.
Ieder kind groeit in zijn of haar eigen
tempo. Op elke kaart staat een varia�e
mogelijkheid om zo het bewegen iets
makkelijker of juist iets uitdagender
te maken. Gebruik deze kaarten als
uitnodiging om samen te spelen, te
bewegen en vooral heel veel plezier
te hebben!

De kaarten zijn in samenwerking met een yogadocent en fysiotherapeut tot stand gekomen.
De inhoud van de kaarten is niet bedoeld ter vervanging van therapie of behandeling.
De ontwikkelaars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van het
toepassen van de kaarten. Wil je graag meer weten over wat de Wobbel kan betekenen in de ontwikkeling van
jouw kind neem dan eens contact op met een bewegingstherapeut of Wobbelyoga docent bij jou in de buurt.
Neem al�jd de algemene regels en waarschuwingen voor spelen met de Wobbel uit de
Wobbel gebruiksaanwijzing in acht. Ben je hem kwijt? Je vindt hem op www.wobbel.eu

