De derde en
aatste serle
oefeningen
van Elly de wildt-Dienske hierbii
In aansluiting op de acht eerder geplaatste braingymoefeningen
verlengingsoefeningen'
de laatste viervan cÍe serie van twaalf. Het gaat hierbii om cle zogenaamde
samentrekken' Bii
nature
van
gevaar
bii
spieren
<tat
feit
het
Deze oefeningen ziin gebaseercl op
kunnen functioneren'
negatieve stress t<unnln spieren verkrampen waardoor we niet ontspannen
onderstaande
reactiepatroon'
Leerproblemen kunnen te maken hebben met zo'n reflexmatig
taalactiviteiten, zoals lezen'
oefeningen hebben alle vier te maken met blokkades bii specifieke
schriiven, luisteren en sPreken.
Dit keer doet de kikker Fred cle oefeningen voor'
cle proprioceptoren van de oren'
De eerste oefening is De uil. De nel<spieren hebben te maken met
over wat men hoort' De uil
nadenl<en
en
luisteren
Als deze spieren ontspannen zijn, kan men beter
o
gehoor'
goecl
zeer
een
kan zijn kop meer ctan 180 clraaien en heeft
cle spieren van borst en
De tweecle oefening betreft cle arm-ontspanner. Deze oefening ontspant

en hebben invloecl op het
schouclers. Deze spieren zijn betrokken bij cte grove én cle fiine motoriek
Vooral wat betreft de
gebruil<t'
worclen
gereeclschappen
schrijven en anclere activiteiten waarbij
mogeliikheclen tot zelfexpressie via het schrift'
deze verkrampen bii stress'
De voetflex ontspant cte spieren aan cle achterl<ant van het been omclat
kinderen kunnen soms
hyperactieve
vooral
Deze spieren zijn betrokken bij cte taalontwikl<eling;
spieren'
heel goecl reageren op het ontspannen van deze
en heeft invloecl op alle spieDe weegschaal zorgt voor ontspanning van heupen en bekkengebiecl
stil (moeten) zitten'
veel
clie
kincleren
voor
goecl
ren clie betrol<ken ziin bii evenwicht. Vooral

Pak een schouder en kneecl de spier die van ie

hals naar ie schouder loopt; klik daarbti zo ver
mogeltik over dlezelfde schoutler achterom'
Beweeg nu ie hoofd zo veÍ mogeltik naar cle
anclere kant, terwiil le ie schouder naar achteren trekt en ie hand over de spier naarvoren
laat gliiden. Tegeltikertiid adem ie langzaam
ult. Doe dtt <trie keer. Daarna hetzelfde met <le
andere schouder. Tenslotte buig ie le hoofd
voorover met ie kln op cle borst. Diep in' en
ultademen terwiil schouder en nek ontspannen.

De oefening kan staancl, llggencl of zltten<I geclaan wortlen. Houd een arm langs je oor en houd hem met de
hand van ie andere arm vast. Duw je arm opzlj tegen je
hancl en aclem helemaal uit. Àclem weer in en doe hetzelfcle in de andere clrie richtingen (vler rlchtingens van
het hoofcl af, er naartoe, naaÍvoren en naarachteren).
Doe hetzelftle met cle antlere arm. Na afloop je schou,

ders schuclden en draaien.
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zitten met je ene been over het anclere. fe

'plukt' de zachte delen van je enkel, ie kult en

ie knteholte. Tegelifkertijct maakt je voet een op
en neergaancle beweglng. Wissel na een tijdje
van been.

Zetie voeten gekruist naast elkaar. De knleën zlin
licht gebogen. Buig langzaam zo ver mogelifk vooÍoveÍ en naar beneden, terwifl de armen ontspannen
naar beneden hangen. Adem rustlg ln en uit, terwljl
je je evenwicht bewaart. Voel tle spannlng aan cle
achterkantvan je benen en laat deze oplossen.
Drle keer ultatlemen per kant. Wissel de benen en
herhaal cle oefening.

