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Themakaart 

Water 
 
Aankleding van de klas 

-Zet in de hoek van de klas een bak die u kunt vullen met water (waterbak). Stop hier 

verschillende speeltjes, zoals bootjes en badeendjes in. 

-Hang foto's op van de zee. Zorg voor een cd met het kabbelende geluid van golven. 

Zorg eventueel voor een aquarium met vissen. 
 
Dagopening 
-Laat het kabbelen van de zee horen. Laat een bootje zien en laat dit langs alle leerlingen 

'varen'. Noem hierbij steeds de naam van een leerling. Dit kunt u ook met een waterdier, 

zoals een dolfijn, doen. 
 
Activiteiten 
-Gebruik bij activiteiten voorwerpen rondom water, zoals waterdieren en bootjes. 

-Tips voor activiteitenkaarten: Boot, Nadoen, In bad, Snuiten geblazen, Water. 
 
Verzorgingsmoment 
-Laat de leerling het water onder de stromende kraan, in een bak met water of van een 

druppende washand voelen. Varieer met warmer en kouder water. Geef de leerling de 

tijd om het water te voelen. 

 

Eten en drinken 
-Geef elke leerling een glas water met een rietje. Blaas bellen in het water, roer met het 

rietje in het water en zuig het water op. Laat de leerlingen zo water ontdekken. 

-Was na het eten samen met de leerlingen af. Laat hen het warme water voelen. Laat de 

druppels van het vaatdoekje voelen en spetter met de afwasborstel. 
 

Buitenactiviteit/bewegingsactiviteit 
-Ga naar een sloot met eenden of kikkers. Neem eventueel een netje mee om dingen uit 

het water te vissen. Laat deze aan de leerlingen zien. 

-Ga met de leerlingen zwemmen. 

-Ga met de leerlingen naar buiten in de regen. Voel samen de regen. Neem een paraplu 

mee en laat het verschil tussen nat en droog voelen. 

 
Dagsluiting 
-Laat net als bij de dagopening het kabbelende water horen.  

-Laat een bootje of waterdier langs alle leerlingen gaan om gedag te zeggen.  
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