Waterspelletjes
Leuke waterspelletjes om buiten te doen als het heet is.

Materialen

Water, vuilniszak, touw, flessen drinkwater, spons, 2 emmers,
keuze uit: munt, citroen, bosbessen, watermeloen,
komkommer, lavendel, rozenblaadjes

Inleiding

Als het echt heet is, dan is niets leuker dan spelletjes met water.

Naar buiten

1. Bosdouche: Hang een vuilniszak gevuld met water aan een stevige tak van een boom. Voor
een koude douche: prik er gaatjes in, ga eronder staan en douchen maar! Als je het water in
de zak laat opwarmen door de zon krijg je een warme douche.
2. Smaakwater: Als het heet is moet je veel drinken. Vul enkele flessen met lekker koud water.
Doe in elke fles water een ander smaakje uit de natuur, bijvoorbeeld muntblaadjes, citroenschijfjes, bosbessen, watermeloen, komkommer, lavendel, rozenblaadjes. Doe de kinderen
een blinddoek om en laat water uit één van de flessen proeven. Kunnen de kinderen raden
welk smaakwater ze proeven? Daarna ook de andere natuursmaakjes laten proeven.
3. Sponsrace: De kinderen gaan op hun rug naast elkaar liggen met hun benen omhoog. Met
hun voeten geven ze een natte spons door. Kunnen ze zo het water van de volle emmer naar
de lege emmer overbrengen? De laatste mag de spons uitknijpen in de emmer. Ze worden
gegarandeerd kletsnat met dit spel. Wist je dat natuurlijke sponsen supernuttige dieren zijn
die leven op de bodem van de oceaan? Ze filteren bacteriën, algen, vuil en afval uit de oceanen.
4. Waterdragen: Wie vult als snelste een emmer die 10 meter van het water vandaan staat en
niet van zijn plaats mag? Je kunt verschillende opdrachten geven, bijvoorbeeld: met je handen als kommetje water overbrengen, met kleren en al in het water en natte kleren uitwringen in de emmer, water op een lepel zoals bij een eier- of aardappelrace, een doorweekte
spons op je hoofd vervoeren. Hoe komen planten aan water? Die kunnen zich immers ook
niet verplaatsen. Planten halen met hun wortels water uit de bodem.

Afsluiting

Als het heet is en het grondwater laag, dan hebben
ook de planten dorst. De bladeren hangen slap of
worden geel. De bomen en planten laten bladeren
vallen zoals in de herfst. Gras wordt geel en dor. Laat
de kinderen de planten helpen door water te geven.
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