
 

 
 

Water in huis 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto gaan in bad. Maar voor ze hun kleren uit hebben, springen ze er al in! 

Gelukkig zat er nog geen water in de badkuip. Ze spelen alleen maar dat ze in bad 

gaan. Haren wassen, uitspoelen, afdrogen en Koning Koos nat spetteren natuurlijk!  

Moeilijke woorden: 

Afdrogen, badkamer, dorst, drinken, slurpen, zinken, drijven, bad, wassen, water, 

handdoek, voorzichtig, haren, shampoo, kraan, samen. 

Voor het kijken: 

Vul een emmer of afwasbak met water. Doe samen met de kinderen een pop in bad. 

Maak het helemaal echt. Bespreek wat je gaat doen. Wat gaan we eerst doen? Ja, 

kleren uit. Is het water niet te warm? En nu? Shampoo in het haar. Uitspoelen. Hoe 

spoelen jullie je haar uit? Het kan ook met een beker water, kijk maar. Als pop weer 

schoon is, kunnen de kinderen pop afdrogen met een echte handdoek. Zouden ze in 

Het Zandkasteel ook in bad gaan? 

Doe-activiteit:  

Watertafel  

Ga met een klein groepje kinderen naar de watertafel. Maak de peuters bekend met 

de termen zinken en drijven. Leg wat voorwerpen bij de watertafel die zinken en 

blijven drijven (balletje, blokken, een veertje, papier, een stukje stof etc.). Laat de 

kinderen om de beurt een voorwerp in het water leggen. Wat gebeurt er nu? Zinkt 

het of blijft het drijven? Deze activiteit kan ook in de kring uitgevoerd worden met 

een bak met water.  

 



 

 
 

Schuimen! 

Als je in bad gaat, hoort daar natuurlijk lekker veel schuim bij! Vul een paar 

emmers met water en doe er een scheutje afwasmiddel bij, zodat er veel schuim 

ontstaat. Laat de kinderen zien wat je aan het doen bent, zodat ze leren hoe schuim 

ontstaat. Geef de kinderen plastic schortjes aan, zodat ze niet nat worden en laat 

de kinderen spelen en experimenteren met het schuim. Geef de peuters er rietjes 

bij, zodat ze ook zelf bubbels kunnen maken door te blazen. Wat zie je allemaal? 

Wat een boel schuim hè!? Kijk, het zijn allemaal kleine belletjes! Kun jij ook 

belletjes maken? 

Ranja maken! 

Met water kun je natuurlijk veel meer dan alleen in bad gaan. Maak samen met de 

peuters ranja. Vul een kan met water en zet doorzichtige bekertjes met een rietje 

voor de kinderen neer. Vul eerst elk bekertje met water. Vraag de kinderen wat ze 

zien. Kijk, dit water is schoon hè!? Daar kun je doorheen kijken! Zullen we nu ranja 

maken? Voeg aan elk bekertje een scheutje ranja toe. Zo kunnen de kinderen goed 

zien wat er gebeurt. Roer maar met je rietje! Kijk, welke kleur heeft het water nu? 

Drink maar lekker op! 
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