Vrije tijd: Bewegen
Misschien dacht je even ‘bah, ik heb geen zin’,
maar zit je na enige zelf-aanmoediging nu tóch
met een voldaan gevoel aan de keukentafel.
Je hebt een stuk(je) gefietst, gewandeld, of op
een andere manier gesport en dat levert je een
goed gevoel op! Frisse lucht zorgt voor frisse
gedachten en bewegen zorgt voor een positieve
uitwerking op je humeur.

In deze toolkit
Met deze toolkit kun onderzoeken of jij vindt dat je
voldoende beweegt en welk voorbeeld je hierbij
aan je kind(eren) geeft. Ben jij de actieve vader,
moeder of mede-opvoeder die bij 'weer of geen
weer' met sportschoenen buiten staat? Of mag je
misschien een stapje extra doen om je kind te
laten ervaren hoe heerlijk het is om te bewegen?
Juist de vakantieperiode is een goed moment om
jezelf en je kind(eren) uit te dagen om extra te
gaan bewegen.

Bewegen is goed voor je. Wanneer je voldoende lichaamsbeweging krijgt, is het een stuk makkelijker om
negatieve patronen om te buigen in positieve patronen. Daarnaast zal jouw kind jouw gewoonte
overnemen. Als jij vaak fietst, zal jouw kind ook vaak gaan fietsen, in plaats van met de auto of de bus te
reizen.
Toch is het niet makkelijk om elke dag voldoende te bewegen.
Vul hieronder in wat jij al doet aan sport en/of bewegen.

Beweeg ik genoeg?
Kijk nu eens naar het ingevulde schema. Hoeveel
beweeg jij? Ben je daar tevreden over? Geef je
het goede voorbeeld aan je kind, of zou je iets
willen veranderen?
Ik ben wel/niet tevreden over de mate waarin ik
beweeg.

Een stapje extra
Je hoeft niet wekelijks van de hoogste berg af te skiën om toch voldoende te bewegen.
Wil je meer weten over hoeveel bewegen gezond is? En wil je graag een stapje extra zetten?
Klik hier voor het werkblad met aanvullende theorie en oefeningen.
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