Pompon pret
Pompons in een bak met water
We gaan met pompons in het water spelen. Hoe zullen de pompons voelen en
welke kleuren hebben ze? Het lijkt wel een feestje!
Duur

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkeling

: Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling,
Schriftelijke taalontwikkeling

Doelgroep

: Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit

: Ontdekken, techniek en proefjes
: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Groepsgrootte

Wat heb je nodig?

grote bak
water
verschillende soorten pompons

bekertjes, schepjes, bakjes enzovoorts

Ontwikkelingsgebieden stimuleren

In deze activiteit stimuleer je voornamelijk de sensomotorische ontwikkeling. Het kind voelt aan de pompons en
het water. Het kind schept de pompons en het water in de bakjes en bekers (ﬁjne motoriek). Bespreek tijdens
de activiteit welke kleuren de pompons hebben (mondelinge taalontwikkeling). Oefen je met elkaar de letters
dan stimuleer je ook de schriftelijke taalontwikkeling.

Voorbereiding

Zorg dat je een grote bak hebt. Misschien hebben jullie wel een grote zand- of watertafel waar je deze
activiteit zou kunnen doen. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere kleine bakken klaar te zetten. Zorg dat je
verschillende kleuren en maten pompons hebt. Deze kun je in (hobby)winkels vinden waaronder de Wibra,
Action en op bol.com.

Introduceer de activiteit

Introduceer de activiteit passend bij jullie thema. Behandelen jullie het thema "feest" of "circus"? Vraag de
kinderen dan wat er allemaal bij een feest hoort of wat er in het circus te zien is. Lees eventueel met elkaar een
boekje. Suggesties:
Kaatje is jarig - Liesbet Slegers
Anna in het circus - Kathleen Amant
Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde - Guido van Genechten

Aan de slag!

Vul met de kinderen de grote bak met water. Laat vervolgens de kinderen de pompons pakken en voelen. Hoe
voelen de pompons? Voelen ze hard of zacht? En welke kleuren hebben de pompons? Nu mogen de pompons
in de bak met water. Hoe voelen de pompons nu?
Na deze ontdekking mogen de kinderen met de pompons in het water spelen. Je kunt hierbij gebruik maken
van de bekertjes, schepjes, bakjes en andere spullen die jullie op locatie hebben. Het gaat hierbij voornamelijk
om het stimuleren van de sensomotorische ontwikkeling. Laat het kind zijn of haar eigen creativiteit gebruiken
tijdens het spelen.
Let op: voer je deze activiteit met een dreumes uit, dan is het van belang dat je goed oplet en bij het kind blijft.
Een dreumes ontdekt namelijk materialen door het soms nog in de mond te stoppen.

Variatie
Voor de kinderen van 3 jaar en ouder
Bekijk samen welke pompons groot en welke pompons klein zijn. Sorteer ze eventueel op grootte.
Gebruik hierbij de begrippen groot en klein.
Tel de pompons. Hoeveel pompons hebben jullie en hoeveel doen jullie er in het water?
Maak letters met de pompons. Welke letter is van jouw naam? En weet je ook al hoe de P van papa of
de M van mama eruit ziet? Leg ze neer en laat de kinderen ze namaken.

Tips

Laat na aﬂoop de pompons drogen op een theedoek en je kunt ze zo weer gebruiken voor een andere
activiteit!
Willen jullie nog meer activiteiten uitvoeren binnen het thema "Feest" of "Circus"? Maak dan Plezier met
confetti, houd een Pakjesparty of Word een circusartiest!

