
4 leuke ademhalingsoefeningen voor 
kinderen 

 
1. Het slangenspel 

Simpel, leuk en effectief. Het slangenspel is een favoriet onder kleine 

kinderen en bestaat uit het volgende: 

 Laat de kinderen zitten in een stoel en vertel hen dat ze met rechte 

rug moeten zitten. 

 Laat ze hun handen op hun buik leggen en laat ze hun focus richten 

op de instructies die ze gaan horen. 

 Daarna moeten ze diep inademen door de neus gedurende 4 

seconden (je kunt de tijd voor hen tellen).  Hierbij nemen ze waar hoe 

hun buik opzwelt. 

 Vervolgens moeten ze de lucht laten ontsnappen door het geluid van 

een slang na te doen.  Dat is een hard gesis, dat ze zo lang mogelijk 

moeten volhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Een grote ballon opblazen 

De tweede oefening voor kinderen is net zo leuk. Hij bestaat uit de volgende 

stappen: 

 Het kind moet comfortabel zitten op een stoel met een rechte rug. 

 Nu leg je hen uit dat het spelletje bestaat uit het opblazen van een 

onzichtbare ballon.  Een kleurrijke ballon die heel, heel groot moet 

worden. 

 Om dit te doen moeten ze inademen door de neus.  Vervolgens 

moeten ze uitademen terwijl ze zich inbeelden hoe de ballon opzwelt 

en groter en groter wordt. 

 Bij deze oefening hebben kinderen de neiging (volwassenen trouwens 

ook) om in te ademen door de mond.  Dit is eigenlijk wat we allemaal 

doen wanneer we een ballon opblazen.  Je moet de kinderen 

corrigeren en hen door hun neus laten inademen waardoor hun buik 

opzwelt.  Daarna mogen ze uitademen terwijl ze hun lippen tuiten 

alsof ze die enorme, kleurrijke ballon opblazen. 

 

 

3. Ademen als olifanten 

Deze ademhalingsoefening is er een die echt een succes is bij kleine 
kinderen.  Ze vinden het echt heel erg leuk.  Dit is wat je kan doen: 

 

 De kinderen moeten staan met hun voeten een klein beetje gespreid. 

 Zeg tegen ze dat ze olifanten gaan worden en net zoals olifanten 

gaan ademen. 

 Ze moeten diep inademen door de neus en terwijl ze dat doen hun 

armen optillen alsof ze de slurf van een olifant zijn en tegelijkertijd hun 

buik rond proberen te maken. 

 Bij het uitademen moeten ze hard door de mond uitademen.  Daarbij 

laten ze hun armen zakken terwijl ze een klein beetje buigen, zodat de 

olifantenslurf naar beneden komt. 



 
 

 

4. Ademen als een luipaard 

De laatste van deze ademhalingsoefeningen voor kinderen is een beetje 

lastiger. Toch is deze oefening leuk en effectief om ze te laten ademhalen 

met de sluitspier. 

 Laat de kinderen op handen en knieën op de grond staan alsof ze een 

luipaard zijn. 

 Vervolgens moeten ze diep inademen door de neus en waarnemen 

hoe hun buik groter wordt terwijl de wervelkolom naar beneden gaat. 

 Nu moeten ze uitademen door de mond en kijken hoe hun buik 

leegloopt en hun rug een beetje omhoog komt. 

 

De oefeningen moeten langzaam gedaan worden, zodat de kinderen 

de processen in hun lichaam leren herkennen en ze kunnen relateren 

aan deze manier van ademhalen. 

Concluderend kunnen we zeggen dat er veel ademhalingsoefeningen 

voor kinderen zijn.  Het is een goed idee om een oefening te vinden 

die ze leuk vinden en waarbij ze alle stappen goed kunnen doen.   


