
Stamlijn  
 

 

Vallende sterren 
 A 

 

Volgt een horizontale beweging (van voorwerp of persoon) vanuit 
het midden van het blikveld 
Houd de grote ster in het blikveld van de leerling. Beweeg deze langzaam 
naar links, dan weer naar rechts. Laat de ster tot slot naar beneden vallen. 
Volgt bewegingen die direct in het gezichtsveld komen 
Beweeg met de grote ster in het blikveld van de leerlingen. Beweeg een 
stukje omhoog, opzij of in het rond. 
Draait het hoofd opzij vanuit rugligging 
Leg de leerling op zijn rug. Beweeg met de grote ster in het blikveld van de 
leerling. Wanneer de leerling de aandacht gericht heeft op de ster, beweegt 
u deze opzij tot op de grond. Kijk of de leerling deze met het hoofd volgt. 

B Volgt een verticale beweging (van voorwerp of persoon) vanuit het 
midden van het blikveld 
Beweeg de grote ster eerst rustig naar beneden en naar boven in het 
blikveld van de leerling. Laat dan de ster van boven naar beneden vallen. 
Merkt in een prikkelarme ruimte meerdere grote kleurige 
voorwerpen op binnen zijn totale blikveld 
Hang meerdere grote papieren sterren aan een touw aan het plafond. 
Beweeg de sterren zachtjes door er tegenaan te tikken. 
Grijpt/reikt naar voorwerpen die net buiten zijn bereik zijn 
Houd een grote ster net buiten het bereik van de leerling. Vestig de 
aandacht erop door er bewegingen mee te maken. Moedig de leerling aan 
de ster te pakken door de ster bij toenadering een stukje dichter bij de 
leerling te brengen. 
Steunt actief op onderarmen vanuit buikligging 
Leg de leerling in buikligging waarbij hij op de onderarmen rust. Beweeg de 
ster voor de leerling. Laat de kleine glittersterretjes voor de leerling 
dwarrelen. Stimuleer zo dat de leerling in de houding blijft liggen. 

 Materialen en voorbereiding 

 Zorg voor een (lichtgevende) ster van bijvoorbeeld glimmend karton.  

 Zorg voor kleine glittersterretjes en geknipte sterren van papier en lijm. Zorg eventueel 

voor foto’s van de leerlingen. 

 

Activiteit 

Zing een liedje over sterren. 

Houd de ster steeds boven een leerling. Laat hem naar beneden vallen of dwarrelen. Maak 

bewegingen met de ster in het blikveld van de leerlingen voordat u hem laat vallen. 

Herhaal het liedje en het laten vallen van de sterren meerdere malen. 

Geef elke leerling een eigen ster van papier. Smeer er wat lijm op. Laat voor de ogen van 

de leerlingen wat sterretjes op de lijm dwarrelen. Stimuleer de leerlingen om aan de lijm en 

de sterretjes te voelen. 

Plak eventueel een foto van de leerling op de ster en hang deze op in de klas. 

Eindig de les met het lied over de sterren. 

 

 Aandachtspunten 

• Houd bij de keuze van de kleur van de sterren rekening met de voorkeur van de 

leerlingen in een bepaalde kleur. 

• Let bij leerlingen die dingen in hun mond stoppen op dat ze de glittersterretjes niet in 

hun mond stoppen. Gebruik voor hen eventueel grotere geknipte sterretjes van 

papier. 

• Voor sommige leerlingen zijn de grote vallende sterren voldoende qua prikkels.  

Sla voor hen het laten vallen van de kleine glittersterren over. 
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