
KINDERYOGA
Op avontuur met Stip de kat

Vandaag gaan we yoga doen en mee op reis met Stip de kat. 

Ga maar lekker op je plekje zitten.

Stip is een kat met witte en zwarte stippen.

Hij woont in een gezellig huis met rode dakpannen en blauwe 
luiken voor de ramen. Het huis heeft een mooie grote tuin.

Elke ochtend krijgt Stip van zijn baasje lekkere brokjes te 
eten.

En daarna... floep! Verdwijnt hij door zijn kattenluik en gaat hij 
op avontuur.

Vandaag mogen wij mee met Stip. Kom maar mee!

Stip springt door zijn kattenluik zo de tuin in en het zonnetje 
schijnt.

Hij is stijf van het slapen en schudt zich even helemaal los;
Doe maar mee. Eerst het ene pootje en dan het andere 
pootje. Dan ook nog een voorpootje en het andere voorpootje. 
Schud maar lekker mee.

Daarna gaat Stip even lekker joggen. Jog je ook mee?

Stip gaat verder op avontuur in zijn tuin en daar is een hele 
mooie vijver. Zijn vriend meneer de Reiger woont daar. “Hallo 
meneer de Reiger!” “Hallo Stip! Doe je mee met het staan op 
1 been?”

Dan sluipt Stip verder door het struikgewas en niemand die 
hem ziet. Kom we gaan sluipen en alleen onze staartjes zijn 
nog te zien.
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“Waf waf!” “Wat hoor ik nou in het struikgewas?” Daar is Blaf de hond. 
“Hallo Blaf, ik ben dan wel een kat, maar ik kan heel goed een hond 
nadoen hoor. Kijk maar.” Hoe doe jij een hond?

Samen met Blaf wandelt Stip door de tuin. Ze zien een 
prachtige vlinder. Hij fladdert met z’n vleugels. Blaf en Stip doen de 
vlinder na. Doen jullie mee?

De vlinder fladdert weg en Stip wil aan de hond Blaf nog even zijn 
sterke spieren laten zien. Hij maakt van zichzelf een stoere krijger, doe 
hem maar na!

Terwijl Stip heel Stoer staat te doen wandelt Blaf de hond weer naar 
zijn eigen tuin. En dan hoort Stip een grappig geluidje….Wat zou het 
zijn?

Stip hoort…een bijtje. Kom allemaal maar even zitten op je plekje. We 
doen de bij na. Leg je vinger maar eens op je mond... Zzzzoem de bij.

In de tuin is ook die mooie vijver. “Maar hoe kom ik naar de overkant?” 
denkt Stip. Er ligt een klein bootje. Handig! Kom mee met Stip in de 
boot. Roei maar mee!

Aan de overkant zit meneer schildpad op een rots. “Ik wil ook wel eens 
voelen hoe het is om een schildpad te zijn”, zegt Stip. Maak maar een 
mooi schild van je ruggetje.

Dan hoort Stip een miauw; het is zijn buurvriendje Dikkie Dik. Samen 
gaan ze lekker spelen en doen ze zichzelf na: de kat. Kan jij dat ook?

Daar gaat een belletje. Tingel Tangel. Het is zijn baasje: tijd om naar 
huis te komen. Stip de Kat huppelt de tuin door en gaat floep! zo zijn 
kattenluik binnen. Hij gaat in zijn mandje liggen. En zijn vriend Dikkie 
Dik doet dat ook. Ga maar lekker liggen en we luisteren naar een 
liedje...

Na het liedje: uitrekken, geeuwen, los schudden en een tekening 
maken van het avontuur van Stip de kat.


