
 
 

 

Aan de slag met WATER  

Wat kun je doen met water?  (leeftijd 0,5 - 5 jr ) 

 

We wassen nu extra vaak onze handen. Dat 

doen we met water. Water spettert zo 

lekker, het komt uit de kraan, je spoelt de 

wc ermee door, maar je ziet het ook in de 

sloot. Zullen we het water eens verder gaan 

onderzoeken?   

 

Nodig: Praatplaten water, water, een bak, 

blauwe verf, kwasten, plastic flessen, 

internet en een ipad of laptop.  

 

Dit kun je doen: 

1. Open de praatplaten water op de ipad of laptop en kijk ze samen door. 

2. Waar in jouw huis is er water te vinden?   

3. Waar is buiten het water te vinden? Welke dieren zie je in het water?  

4. Vraag je vader of moeder een bak met slootwater te vullen. Zie je al kleine waterdiertjes?  

5. Hoe beweegt water? Maak samen een watermuur en zie hoe het van boven naar beneden 

stroomt.  

6. Vul een doorzichtige bak met water en doe daar mooie stenen, schelpen, plastic dieren in.  Klik 

hier voor inspiratie. Kun je het water laten spetteren, druppelen, kolken en golven? Wat zinkt en 

wat drijft? 

7. Zet beweegmuziek op en beweeg zoals het water. Dans de druppels, maak grote golven, draai 

als een waterkolk of kabbel als een rustig meertje.  

8. Hoe ziet water eruit? Pak een groot vel papier of zelfs een oude behangrol, blauwe verf en een 

bak water. Schilder de zee, de druppels, de golven en de spetters met een kwast of met je 

handen of gebruik een plantenspuit. Zet de beweegmuziek op de achtergrond aan voor extra 

inspiratie bij het verven. Als je dit buiten doet kun je lekker tekeer gaan.  

9. Doe water in een bak en stop het samen in de vriezer. Wat gebeurt er met het water? Hoe voelt 

ijs?  

10. Wil je meer zien en leren over water? Bekijk dan de aflevering ‘wat kun je doen met water’  

11. Vul een kan of oude theepot met water en pak je mooiste bekers. Dek de tafel, zet de knuffels 

en je familie op een stoel en schuif ze aan. Schenk je een glaasje water voor ze in? Je kunt 

hoog en laag schenken. Proost!  

https://anmec.nl/aanbod.html?id=21012
https://nl.pinterest.com/pin/420805158918032938/
https://nl.pinterest.com/pin/564709240778131941/
https://nl.pinterest.com/pin/564709240778131941/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJSuKb8YAYI
https://nl.pinterest.com/pin/491596115578363012/
https://schooltv.nl/video/wat-kun-je-doen-met-water-drinken-wassen-en-nog-veel-meer/#q=handen%20wassen

