
K’EMMER ZIN IN! SPELEN MET EMMERS & BASSINS 

KLEEDJE/AANBRENG 

Er zitten lekken in je dak. Je hebt al alle emmers en bassins uitgestald en ze zijn helemaal vol geregend. Nu is 

het terug droog. Maar wat moet je uitspoken met al dat water? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Bassins, emmers, spiegels, bekertjes, sjorbalken of houten latten, touw of plakband, tuinslang, ... 

SPEELIMPULSEN           

Bassin: Vul een bassin met water. Een speler houdt een emmertje op z'n hoofd. Met een bekertje probeert hij 

het water uit het bassin in het emmertje te scheppen, tot de emmer helemaal vol is. Een andere speler houdt 

een spiegeltje vast en kan zo de andere speler een beetje helpen. Uit 'Spel in beweging' van BRES   

Waterballet: Iedereen stroopt de broekspijpen voldoende hoog op en gaat dan met beide voeten in een bassin 

staan. Eén iemand neemt het voortouw en gaat sierlijk bewegen op muziek (bvb. Water Music van Handel, 

swimming in the pool van de Radio’s,…). Op tijd eens wisselen van dirigent.  

Waterbenen: Geef elk kind een emmertje water dat tot de rand gevuld is met water. Klem het emmertje 

tussen je benen en probeer zo vooruit te springen. Maak een parcours met een aantal hindernissen. Iedereen 

stelt zich op een rij en probeert zo snel mogelijk het parcours af te leggen. Een ander spelletje voor kinderen 

met waterbenen: de kinderen gaan in twee of meer rijen zitten. Ze moeten om ter snelst een emmer water 

doorgeven in hun rij door enkel hun benen te gebruiken.   

Douche maken: Sjor een driepikkel (of plak er één met panlatten). Maak met een nagel een heleboel gaten 

onderaan een oude emmer. Hang je emmer in de nok van je driepikkel en hang er een tuinslang in.    

Kleine aanpassingen: Bij Baseball kan je de honken vervangen door een bassin met water. Ook bij Twister kan 

je de beroemde bollen vervangen door bassins of emmers in verschillende kleuren. Ook bij stoelendans kan je, 

in plaats van een stoel weg te nemen, elke keer een bassin gevuld met water bijzetten op de stoelen. Of de 

stoelen vervangen door bassins met water. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zoals altijd zijn ook deze spelletjes leuk voor zo'n half uurtje of als tussendoortje. Een hele of zelfs een halve 

dag aan een stuk allemaal spelletjes na elkaar spelen, vinden we geen goed idee. Er bestaat ook de kans dat 

waterspelen uit de hand lopen en dat de kinderen met de emmers naar elkaar gooien. Zeer leuk, maar nadien 

schiet er van je activiteit niet veel meer over. Laat de waterspelen dan ook pas op het einde ontsporen. Ten 

slotte weten we dat het zeer leuk is om ook de andere begeleiding nat te maken. We willen hier niet preken, 

maar vergeet je zeker niet dat jij er moet voor zorgen dat de kinderen zich amuseren! Ok?! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

