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Het eekhoorntje in de boom
Kindermass age voor de rug

In het bos staan mooie bomen

Kriebel met alle vingers van de schouders
naar de onderrug

In één van die bomen woont een lief
eekhoorntje

Teken een boom met één wijsvinger

Hij woont in een holletje in de boom

Teken rondjes met één wijsvinger

Waar hij lekker kan slapen op een bedje van
bladeren

Kriebel met alle vingers van links naar

Elke ochtend kruipt de eekhoorn uit zijn
holletje

“Loop” met alle vingers over de rug van
boven naar beneden

En gaat hij op zoek naar eten

Trek met twee handen tegelijk strepen in
tegengestelde richting

De eekhoorn eet het liefst nootjes en zaden

Teken met de wijsvingers stipjes (nootjes &
zaden) op de hele rug

De nootjes en zaden vindt hij op de grond

Kriebel met alle vingers van links naar rechts
op de onderrug

Als hij ze heeft gevonden graaft hij een kuiltje

Klopt met twee vuisten zachtjes op de rug
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En stopt daar zijn eten in

Teken met de wijsvingers stipjes (nootjes &
zaden) op de hele rug

In de winter graaft hij zijn eten weer op

Kriebel met alle vingers over de hele rug

Om het lekker op te eten

Maak met alle vingers zachte
“graafbewegingen” op de hele rug

En als hij genoeg heeft gegeten gaat hij lekker
slapen

Strijk met platte handen van de schouder
naar de onderrug

Slaap lekker eekhoorntje!

Strijk met platte handen van de schouder over
de armen naar de handen (evt.: vanaf hoofd)

Tips:
1) Houdt je kind niet van kriebelen? Met de vingers over de rug “lopen” kan natuurlijk ook. Pas de
massage aan naar behoefte.
2) De massage kan worden uitgebreid door bijv. een boom te tekenen bij elk woord boom.
3) Pas het verhaal eventueel aan door in plaats van een eekhoorn een vogeltje of uil te nemen.
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