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Doe de Deau doos
Verkennen van het watergebruik
in de eigen leefwereld.

Materiaallijst uitleendoos 1:
SS Inleiding dozen 1-2-3
SS handleiding doos 1
SS 4 gevoelspictogrammen Deau
SS stickers waterdruppel Deau
SS 6 tekeningen subthema's
SS memory/ lotto
SS Prentenboek "Wild van Water"
SS Vertelplaat "Wild van Water"
SS Prentenboek "Wiebelbillenboogie"
SS Drinkmeter
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Doe de Deau doos 1 - Verkennen van het
watergebruik in de eigen leefwereld

1.

Verkennen en weergeven van watergebruik thuis
Vooraf – Doelen – Materiaal – Verloop - Tips

2. Ontdekken van water en watergebruik op school
Vooraf – Doelen – Materiaal – Verloop - Tips

3. Hoekenwerk: verder verkennen en verwerken van het
thema water
Tekenhoek- Schilderhoek- Poppenhoek- Boekenhoek – Oefenhoek – Ontdekhoek

4. Uitbreiding voor de oudste kleuters
Leren formuleren van onderzoeksvragen – Werken met een plan – Onderzoeken – Tellen en meten

5. Andere materialen om het thema te verrijken
prentenboeken – Websites

6. Ervaringen uit de praktijk
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Verkennen van het watergebruik
in de eigen leefwereld

?

WAAR GAAT HET OVER ?

Water gebruik je elke dag van ‘s morgens tot ‘s
avonds. Hoe je met water omgaat, leer je thuis
en op school.

DOELEN
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SS ontdekken waarvoor je water nodig hebt
SS ontdekken hoe belangrijk water is in de eigen leefwereld thuis en op school
SS beseffen dat er gelijkenissen en verschillen zijn in het omgaan met water tussen
leeftijdsgenoten

HOE BEREIKEN ?

THUIS

1

bespreken en
visualiseren
meegebrachte foto’s en

SCHOOL

WATER
EIGEN
LEEFWERELD

2

waterwandeling op
school & zichtbaar
maken waterpunten

voorwerpen
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Verkennen en weergeven van watergebruik thuis

Vooraf
Vraag aan de ouders om een voorwerp of foto in
verband met watergebruik mee te geven. Het is
belangrijk dat het om een voorwerp of foto gaat waar
de kleuter zelf iets kan over vertellen of tonen.
Zorg zelf ook voor enkele interessante voorwerpen en

aan de ouders

foto’s die te maken hebben met watergebruik in de
brede zin.

Doelen
SS De kleuters kunnen aan elkaar uitwisselen hoe ze thuis met water
omgaan, bv. ’s morgens en ’s avonds.
SS De kleuters hebben oog voor verschillende gewoontes.
SS De kleuters kunnen de voorwerpen en foto’s ordenen.

Materiaal
In uitleendoos 1:
SS gevoelspictogrammen Deau
SS tekeningen subthema’s
Zelf te voorzien:
SS meegebrachte voorwerpen en foto’s
SS eigen watervoorwerpen en foto’s

Verloop
SS Inleiden 		

De kinderen maken kennis met de gevoelspictogrammen.

SS Uitwisselen

Enkele kinderen vertellen en tonen hoe ze thuis met water omgaan. Ze vertellen
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over hun ochtend- of avondritueel. Wat doe je eerst? En dan?

			

Kan je dat tonen (uitbeelden)?

SS Waarnemen

De kinderen tonen en vertellen over de voorwerpen of foto’s die ze meegebracht
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hebben. Ze maken kennis met de watervoorwerpen en foto’s die je zelf 		

			

aanvullend voorzien hebt. Ze kiezen een gevoelspictogram dat aansluit bij hun

			ervaring/gevoel.
SS Weergeven		

De kinderen maken een tekening van een situatie of voorwerp naar keuze.

SS Ordenen		

Zoek samen met de kinderen verschillende manieren om de voorwerpen, 		

			

foto’s en tekeningen te ordenen. Je kan hiervoor de verschillende tekeningen

			

rond de subthema’s gebruiken.

eten & drinken

schoonmaken

hygiëne

klimaat & weer

plant & dier

plezier

SS Afronden:		

Maak een toontafel met de voorwerpen, foto’s en tekeningen. 			

			

Orden ze volgens de zelf gevonden ordening. Zet er een				

			

gevoelspictogram en/of kernwoorden bij.

Tips
Zorg voor een fijne sfeer van waardering voor elkaar, respecteer de privacy.
Spreek geen waardeoordeel uit over de antwoorden. Bevestig duurzaam omgaan met
water maar ga hier nog niet dieper op in. Dit komt verderop in de andere dozen aan
bod.
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Ontdekken van water en watergebruik op school

In deze activiteit ga je op verkenning naar watervoorwerpen en waterpunten in de klas en op school.
Dit kunnen zijn: kraan, wasbak, waterbak, toilet, berging waar poetsgerief staat, douche, afvoerbuis,
afvoerputje, regenwatervat, plaats op speelterrein waar altijd plas blijft staan, dakgoot, gieter om de
planten water te geven, waterbekers, waterkan, brandweerkraan, drinkfontein, afwasplaats, waterbakje
voor de dieren, …

Vooraf
Verken

eerst

zelf

welke

waterpunten

en

watervoorwerpen in de klas en op school
interessant zijn en die je kan waarnemen met de
kleuters. Volg de buizen als ze zichtbaar zijn. Ga
tot bij de hoofdkraan als dat lukt. Zoek uit waar het
zuivere water vandaag komt en waar het gebruikte
water naar toe gaat. Zoek welk water drinkbaar is.
Stippel een ontdekkingstocht uit doorheen de
school. Bepaal vooraf waar de kinderen soorten
water kunnen verzamelen.

Doelen
SS De kleuters ontdekken de verschillende waterpunten en soorten water in de
klas en de school
SS De kleuters ontdekken het belang van de nabijheid van stromend water.

Materiaal
In uitleendoos 1:
SS Stickers van de waterdruppel
Zelf te voorzien:
SS Flesjes om water te verzamelen
SS Voor het transporteren van water naar de waterbak: doorzichtig
stuk tuinslang, emmers in verschillende maten, lege petflessen,
trechters, dweilen,…
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SS Petjes of andere oplossing bv. badge om aan te geven wie welke taak heeft.

8

doos 1

160526_sticker DEAU 30 mm.indd 27/05/16
1
13:32
160526_sticker DEAU 30 mm.indd 27/05/16
1
13:32

Verloop
SS Inleiden		

Leg uit dat jullie op ontdekking gaan naar water in klas en in de school.
Tip: gebruik hiervoor het karretje van DOE-DE-DEAU.

SS Starten in de klas Laat de kinderen zoveel mogelijk
			

voorwerpen en waterpunten 		

			

zoeken in de klas. Laat 		

			

ze tellen en er een getekende 		

			

waterdruppel of sticker op hangen.

			

Vul aan wat de kinderen niet zelf

			

ontdekken. Verdeel de taken.

SS Op ontdekking

Laat de kinderen waar mogelijk

			

tonen hoe ze het water gebruiken

			

bv. aan het toilet. 			

			

Verzamel verschillende soorten

			

water in de flesjes: kraantjeswater,

			

regenwater, afvalwater, 		

Op zoek naar waterpunten
op school

			flessenwater, …
SS Doen		 Laat de kinderen de waterbak of watertafel in de klas vullen. Laat hen hiervoor
			

zelf water transporteren zonder dat er een druppel verloren gaat. Kies 		

			

een strategische plaats in de school waar er water kan getapt worden voor de

			

waterbak. Zorg voor voldoende materiaal.

SS Terugblikken
			
SS Afsluiten: 		

Laat de kinderen hun indrukken geven na de ontdekkingstocht en de doe-		
opdracht. Zet de waterflesjes bij de toontafel.
Laat 2 of meer kinderen waarvan

			

je weet dat ze verschillend met

			

water omgaan, tonen hoe ze hun

			

handen wassen. Help de andere

			

kinderen goed toekijken en zelf tot

			besluiten komen.
			

Laat alle kinderen het verschil

			

proeven tussen kraantjeswater en

			flessenwater.

de waterbak in de klas
doos 1
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Tips
SS De kleuters kunnen bij de ontdekkingstocht verschillende taken opnemen en 		
daarvoor het bijbehorende petje opzetten: de ‘ontdekkers’ die op zoek gaan 		
en aanwijzen, de ‘tellers’ die noteren, de ‘plakkers’ die stickers kleven, de 			
‘waterdragers’, er kunnen zelfs ‘fotografen’ bij zijn …
SS Drink geen kraantjeswater uit loden leidingen. Kinderen zijn erg gevoelig voor 		
loodvergiftiging. Zijn er op school nog loden leidingen? Drink dan water uit 		
glazen flessen, drinkbussen of watertapinstallaties.
Hoe herken je loden leidingen?
SS Ze zijn meestal grijs.
SS Ze maken een dof geluid als je er met een metalen voorwerp tegen tikt.
SS Blijft er een magneet aan hangen, dan is het geen loden leiding.

bij de regenton
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bij het riooldeksel
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Hoekenwerk:
verder verkennen en verwerken van het thema water

Tekenhoek
De kinderen tekenen waarvoor en hoe ze water gebruiken. Ze kunnen zich laten 		
inspireren door de voorwerpen op de toontafel en de subthema’s.

Schilderhoek
Enkele kinderen schilderen vrij op basis van de voorwerpen, foto’s of pictogrammen
die eerder aan bod gekomen zijn. Oefen de golvende schrijfbeweging.
Help hen bij het reinigen van de borstels door het water niet voortdurend uit de kraan
te laten lopen. Gebruik een bakje om de borstels te spoelen.

Poppenhoek
De kinderen mogen spelen met enkele watervoorwerpen. Laat hen situaties
uitbeelden/ naspelen waarbij ze water gebruiken. Hang enkele uitnodigende foto’s
over watergebruik in hun leefwereld op.

Boekenhoek
Maak een waterboekenhoekje met enkele zelfgemaakte waterboekjes van de
kinderen, badboekjes, fotoboek over water,…
Vul aan met prentenboeken over water: boek en praatplaat Wild van Water,
boek Wiebelbillenboogie,… (zie verder). Gebruik eventueel een ‘waterschelp’ om het
hoekje in te richten en voorzie rustige watergeluiden.
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oefenen

Oefenhoek
Voorzie memory en de lotto in verband met watersituaties.
Laat de kinderen de verschillende tekeningen met kleine voorwerpen bij de juiste
situatietekening leggen.

Ontdekhoek
Drijven en zinken in de watertafel: laat enkele kinderen in groepjes vrij
experimenteren met verschillende voorwerpen zoals een pingpongbal, duploblok,
vormpjes, stokjes, kleine en grote takken, kei, sleutel.
Laat de kinderen experimenteren met het vullen van water tot aan de streep. Oefen
zo het verschil in inhoud.
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Uitbreiding voor de oudste kleuters

Leren formuleren van onderzoeksvragen

?

Voer een gesprek met de kleuters over wat ze graag over water willen onderzoeken of
weten. Voorbeelden van vragen die kinderen kunnen stellen:
SS Hoe komt er water in de zee?
SS Hoe komt het dat water uit de zee komt?
SS Hoe komt het water dat we drinken uit de kraan?
SS Hoe komt het water dat we drinken in de flessen?
Zorg ervoor dat de kinderen antwoorden op deze vragen kunnen opzoeken,
ondervinden, ontdekken of vernemen van een ‘waterexpert’.
Maak eventueel gebruik van een tekening van de kringloop van het water of het
waterleidingnet boven en onder de grond.

Werken met een plan
Je kan voor de start van de ontdekkingstocht overlopen waar jullie op school gaan
zoeken. Eventueel kan je achteraf de gevolgde weg op een plan weergeven en enkele
waterpunten noteren op het plan.

Onderzoeken
Laat de kleuters bij het vrij experimenteren met drijven en zinken ook voorspellingen
doen en die dan controleren. Vraag naar een mogelijke verklaring of besluit. Laat ze
hun bevindingen noteren als kleine onderzoekers.

Tellen en meten
Help de kinderen om tijdens een dag of een week te tellen wanneer er water verbruikt
wordt. Laat hen bijvoorbeeld telkens een kleine druppel op een blad tekenen of

123

kleven.
Of vang het water van een handwasbeurt op in een flesje en laat hen bij elke
handwasbeurt tijdens een dag een (leeg) flesje toevoegen op de toontafel. Op het
einde van de dag bekijk je dan samen hoe groot het verbruik is.
Schenk aandacht aan het voldoende drinken. Laat kinderen telkens een glas inkleuren
als ze een beker water gedronken hebben (zie drinkmeter).
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Andere materialen om het thema te verrijken

Prentenboek Wild van water
Auteur: 		

Dirk Nielandt

Illustrator: 		

MarjoleinPottie

Uitgeverij: 		

Abimo, 2008

Subthema’s: 		

Dorst en belang van water drinken, 		

			

plassen, spelen, tanden poetsen, handen

			wassen, waterijsjes.

Vertelplaat ‘Wild van water’.
Leuk overzicht van watergebruik op school. Water is overal
aanwezig: voor de planten op de speelplaats, in een drinkfles en
waterbeker, drinkwaterfontein. De praatplaat is erg bruikbaar
in aansluiting met de verkenning van water en waterpunten op
school.

Prentenboek Wiebelbillenboogie
Auteur en illustrator: Guido van Genechten
Uitgeverij:

Clavis, 2008

Subthema: 		

plezier met water

Website Wild van Water en kleuterlied
Website www.wildvanwater.be.
Je vindt er heel wat interessant materiaal en ook het kleuterlied
‘Wild van water’.

Website ‘Handige Hans’
Campagne van Vlaamse Overheid voor kleuters, gericht naar
scholen én naar ouders. Gelanceerd in 2009 maar nog terug te
vinden op www.handigehans.be.
Het subthema ‘handen wassen’ wordt grondig uitgewerkt met
veel materiaal. Het gratis campagnemateriaal kan nog steeds
aangevraagd worden.
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Ervaringen uit de praktijk

We deden een brainstorm met de kinderen rond het
thema water. Ik stond versteld wat er bij de kinderen
allemaal naar boven kwam.
Het meebrengen van de watervoorwerpen van thuis
vonden de kinderen fantastisch. Bovendien verhoogt
het de betrokkenheid van de ouders bij het thema.

Juf Heide
(2de en 3de kleuter)

Juf Charlotte (1ste kleuter)

Wij deden een verkenningstocht op school naar de
verschillende waterpunten. Er kwam een papa langs
die bij de Watergroep werkt. Hij is mee gekomen op
onze tocht en heeft getoond hoe vuil water behandeld
wordt. Het is een heel boeiende tocht geworden. We
keken nadien ook op de website van de Watergroep hoe
water in onze huizen komt.
Ik vond het pakket voor mezelf ook heel interessant.
Ik merk dat ik nu bewuster omga met het voldoende
drinken van water, het correct wassen van de handen,
het gebruik van grote en kleine spoelknop in de
toiletten, ...
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