
SPIJKERS OP STERK WATER. WATERTRANSPORT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De 'waterleiding' komt terug op de proppen met enkele nieuwe ideeën! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Water, emmers, tuinslang, bekertjes, plateau's, bouwmateriaal, plastiek, knutselmateriaal,…  

SPEELIMPULSEN           

Watervanger: De kinderen proberen zoveel mogelijk water op te vangen met alleen hun lichaam en de kleren 

die ze aan hebben. Dit kan door water in je mond, in je handen, in de zakken van je broek,... te laten lopen. 

Daarna gaan we het uitknijpen en opvangen in een emmer om te zien hoeveel water je wel kan opvangen. 

Oberkoers: Stippel een moeilijk parcours uit voor de obers. Ze krijgen een plateau vol bekertjes water. In 

twee ploegen proberen de spelers zoveel mogelijk water langs het parcours te krijgen. Terwijl de ene ploeg 

loopt mag de andere ploeg saboteren door natte sponsen naar de bekertjes te gooien. 

Waterlopen: In kleine groepjes moeten de kinderen een constructie bouwen om zoveel mogelijk water van het 

ene punt naar het andere punt te verplaatsen. Je hebt verschillende variaties. Je kan hen aan een bepaalde 

kraan laten vertrekken en met buizen en dergelijke een waterbaan laten maken en zo om ter snelst een emmer 

laten vullen die een eind verder staat. Eénmaal de kraan wordt open gedraaid mogen de kinderen niet meer 

verplaatsen. Je hier ook verder op werken en een 'druppeltoren' maken (zie bouwen met water). 

Je kan de kinderen ook een constructie laten maken die zoveel mogelijk water moet kunnen bevatten. De 

kinderen moeten met die constructie zoveel mogelijk water verplaatsen van het ene punt naar het andere. 

Eventueel kunnen ze hun constructie vast maken aan een go-cart, een stootkar of bolderkar... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Speel enkel met kinderen die willen nat worden. Speel het vroeg genoeg op de (mid)dag dat de kleren nog tijd 

genoeg hebben om te drogen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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