
Ontdekkingen zijn de bron van leren voor jonge 

kinderen. Gedreven door nieuwsgierigheid ver-

kennen kinderen de wereld om hen heen. Dat doen 

ze door het gebruik van hun zintuigen: horen, 

zien, voelen, ruiken en soms ook proeven. De  

pedagogisch medewerker moet kinderen dus de 

tijd en de ruimte geven om door het vrij verkennen 

van materiaal ontdekkingen te doen. De zand- 

watertafel biedt hiertoe veel mogelijkheden. In dit 

artikel staan activiteiten bij de thema’s ‘Oef wat 

warm!’ en ‘Eet smakelijk!’.

Bij het themawoord ‘zomer’ wordt vaak gedacht aan 
zon, zand, water en ijs. Ook in de zand-watertafel 
kun je hiermee alle kanten op. Richt de tafel in met 
een van deze ingrediënten en de kinderen zijn hele-
maal klaar voor een energieke zomer.

Zon
De zon is lastig binnen te halen, dus die moet je bui-
ten gaan opzoeken met de kinderen. Als het mooi 
weer is, is het ontzettend leuk om ontdekkingen te 
doen met de zon. Geef de peuters en de dreumesen 
een bak met water en grote kwasten. Ze gaan schil-
deren op de stoep met water. Laat de kinderen zelf 
ontdekken dat de tekening verdwijnt en vraag de 
peuters van jouw groep hoe ze denken dat dit kan. 
Dreumesen kun je uitleggen dat de zon het water laat 
verdwijnen. Ook baby’s kun je bij de activiteit betrek-
ken door ze een bakje met water te geven. Laat ze 
hiermee ontdekkingen doen.

Zand
Aan de zandtafel doen kinderen veel ontdekkingen. 
Ze experimenteren hier met de materialen die er lig-
gen. Ze bedenken zelf wat ze ermee willen doen, zon-
der dat het ‘goed’ of ‘fout’ is. Als het niet wordt wat 
ze hadden bedacht, beginnen ze gewoon opnieuw. 
Kinderen zullen bij de zandtafel gaten graven en 
daarna de gaten weer gaan vullen (manipulatief 
spel). Of ze voelen in het zand en laten het door de 
vingers glijden (sensopathisch spel). Het is belang-
rijk dat de pedagogisch medewerker dit stimuleert 
en het zand niet bestempelt als ‘vies’, maar uitspra-
ken doet als ‘wauw, zie je dat?’. Op deze manier lok je 
ook nog eens de taal uit bij de peuter. Bij een baby of 
dreumes kun je verwoorden wat ze zien en doen. Qua 
materiaal heb je niet veel nodig. Wat schepjes, em-
mers, lepels of harkjes bieden al genoeg om te ont-
dekken voor de jongsten. Met wisselende materialen 
lok je nieuw spel uit. Op die manier kan het spel zich 
verdiepen tot rollenspel.
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Het nu volgende voorbeeld laat dit zien. Juf Elle in 
Grashoek gebruikt het verhaal ‘Geit is jarig’ uit het 
thema ‘Eet smakelijk!’ om spel uit te lokken aan de 
zandtafel. Puk wil namelijk met een pan en lepels 
soep voor geit maken. De peuters willen Puk natuur-
lijk graag helpen als hij dat vraagt.

Puk maakt soep voor geit.

Water
In het thema zomer is een watertafel heerlijk om mee 
te spelen. Water is, net als zand, ‘open materiaal’: 
materiaal om spelend ontdekkingen mee te doen. 
Ontdekkingen over het schatten van inhoud en ma-
ten; drijven, zinken en zweven in combinatie met  
verschillende materialen. Waterpistooltjes, een wa-
terrad en lege flacons horen in de watertafel. Jonge 
kinderen zijn vooral bezig met het ontdekken van wa-
ter, het voelen van water, een gieter leeg laten  
lopen, of een spons uitknijpen. Het is belangrijk dat 
de pedagogisch medewerker verwoordt wat de kin-
deren ervaren. Deze watertips kunnen toegepast 
worden bij de activiteit ‘Spetterdespat’ uit het thema 
‘Oef, wat warm!’.

Zand en water
De zand- en de watertafel kunnen ook gecombineerd 
worden. De kinderen maken hier bijvoorbeeld zandijs-
jes. Ze ontdekken welke mengverhouding nodig is. 
Als er te veel water is gebruikt, blijft het zand in de 
lepel zitten. Bij te weinig water stort het ijsje in. Kin-
deren kunnen dit zelf uitzoeken door middel van een 
maatschep en een litermaat. Ze kunnen ook maat-
schepjes van bijvoorbeeld wasmiddel gebruiken. De 
hoorntjes voor de zandijsjes maak je van papier.

IJs 
Behalve met water kan er ook geëxperimenteerd 
worden met ijs. Maak de bak van de zand/-watertafel 
leeg. Dit wordt nu de ijstafel. Doe bakjes, ijscups en 
siliconen bakvormen vol met water en zet ze in de 
vriezer. Een dag later heb je veel bakjes met ijs. Leg 
de bakjes samen met de kinderen in de ijstafel.
Laat de kinderen zelf ontdekkingen doen met het 
ijs. Zo smelten de ijsblokjes als je ze in een bakje 
met lauwwarm water doet of er met een föhn op 
blaast. De kinderen voelen ook aan het ijs. Hun eer-
ste reactie zal vaak ‘Oei, koud!’ zijn. Stimuleer dat 
de kinderen ook in aanraking komen met de woor-
den smelten, glad, glibberig, nat en bevroren. Pro-
beer ook door te vragen: ‘Hoe denk je dat dit komt?, 
Wat heb je gezien?, Wat denk je dat er sneller gaat?’ 
Een variant op de ijstafel is de activiteit smeltende 
ijsklontjes in het thema ‘Oef, wat warm!’.
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