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Regen  Tips voor thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Regen’. De tips sluiten 

nauw aan bij de activiteiten op het kindcentrum. 

Uw kind zal deze spelletjes zeker herkennen. Ze 

zijn uitdagend voor uw kind en eenvoudig uit te 

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind 

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek

kingen op een plezierige manier herhaald. De 

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei

ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt 

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt 

de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
Uw baby maakt kennis met het verschil tussen nat en 
droog en doet tal van ontdekkingen. In de eerste 
maanden is alles nog nieuw. Allemaal eerste indruk-
ken van hoe iets voelt, welk geluid het maakt, hoe 
het eruitziet en hoe het smaakt. Al deze ervaringen 
slaat uw baby in zijn geheugen op. Uw baby doet ook 
allerlei ervaringen met water op. Water en druppels 
zijn vaak onvoorspelbaar. De ene keer valt een koude 
druppel onverwacht uit de lucht. Een andere keer 
krijgt uw baby ineens een guts water over zijn mond 
en neus tijdens het spartelen in het bad. En water 
maakt ook geluid: soms tikkend, dan golvend of 
spetterend. En het ziet er steeds weer anders uit: 
druppels, een stroom uit de kraan, stralen uit de  
douchekop of een laagje water in bad. Bovendien 
smaakt het ook steeds anders: een zoete regendrup-
pel, een schuimige guts badwater, koud water uit de 
kraan of lauw uit de fles. 

Verzorgen

Stip, stip, kou! Ik geef een stip aan jou!
Deze activiteit draagt bij aan het omgaan met koude-
prikkels. Een waterspetter is, net als een klodder 
crème, vaak koud en onverwacht en veroorzaakt 
vaak een rilling van schrik. Geef uw kind de tijd om 
deze prikkel bewust mee te maken en te ervaren dat 
er niets aan de hand is. Neem een lik uit een pot 
crème (dikke zalf die niet uitloopt) en zet een stip op 
uw hand. Herhaal dit en zeg: Stip, stip, kou! Ik geef 
een stip aan jou! Zet nu een stip op zijn hand. Be-
noem wat u ziet bij uw kind: Oe, dat is koud! Wrijf de 
stip uit en vertel daarbij wat er gebeurt: Zo, lekker 
wrijven. Nu voelt het warm! Herhaal het rijmpje en zet 
nu de stippen op de andere hand. Houd goed in de 
gaten of uw kind het nog fijn vindt. Smeer op deze 
manier het hele lichaam in. Het hoofd is pas als laatste 
aan de beurt. Dit lichaamsdeel is extra spannend, 
want uw baby ziet niet wat er daadwerkelijk gebeurt. 
Ga daarom samen voor de spiegel zitten. 

Zingen

Spetterspel
Grijp het badderen aan om uw baby op een voorspel-
bare manier kennis te laten maken met het spatten 
van water. Zorg voor water van een aangename tem-
peratuur in een tummy tub of badje. Zet of leg uw 
baby erin. Ondersteun met één hand zijn hoofd en 
wieg hem zachtjes heen en weer. Maak de bewegin-
gen zo dat zijn hoofd veilig boven water blijft. Zing 
het ‘Badliedje’ of speel het af. Laat hierbij een paar 
dikke druppels op het wateroppervlak vallen. Hé, 
kijk, spetter spat, er valt regen in bad! Herhaal dit net 
zolang totdat uw baby enthousiast wordt en zelf 
spetters maakt tijdens het trappelen en slaan op het 
water. Wauw, spetter spat, het regent in bad! Rond 
het spetteren af door de muziek af te zetten, maar 
wel nog rustig heen en weer te wiegen. Dit geeft uw 
baby de tijd om tot rust te komen, voordat hij op het 
aankleedkussen wordt gelegd. Herhaal dit spelletje 
regelmatig. Hierdoor leert uw baby dat hij zelf in-
vloed heeft op het spetteren en dat dit leuk is. Ook 
raakt hij bekend met de eigenschap van water dat het 
alles nat maakt. 
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Bewegen

Handje klap
Spetterend water en regen roepen beweging op. Van-
uit die spanning gaat uw baby met zijn armen zwaai-
en, de handen tot vuistjes knijpen of juist tegen el-
kaar klappen. In het begin zijn deze bewegingen nog 
onvoorspelbaar en ongecontroleerd. Al deze bewe-
gingen dragen bij aan het onder controle krijgen van 
zijn spierbewegingen. Ga met opgetrokken knieën in 
bad zitten en zet uw baby tussen uw benen. Zorg er-
voor dat hij stevig tussen uw benen geklemd staat. 
Pak zijn handen en zing het liedje ‘Met de vingertjes’. 
Houd goed oogcontact om te zien of uw kind het leuk 
vindt. Sluit het spelletje rustig af. Zo komt uw baby 
weer tot rust en beseft hij dat het spelletje een begin 
en een einde heeft.

Spelen

Toveren met water
Doe deze activiteit in de keuken, de tuin of de bad-
kamer. Geef uw baby een afwasborstel en een vergiet. 
Maak de borstel met lauw water vochtig. Wrijf met de 
borstel over het vergiet en benoem het effect. Kijk, 
spetter spat! Alles is nat! Verwoord ook de schrik-
reactie op druppels die in het gezicht spatten. Dat 
was schrikken! Kijk eens, met een doek poets ik het 
water weg. Zullen we het nog eens proberen? Geef 
het spel een extra dimensie door uw baby te laten 
spelen op een groot blad of kleed. Bekijk samen het 
resultaat van alle stippen en vlekken. Hang het resul-
taat op om te drogen. Kijk na een tijdje weer. Weg! 
Alle spatten zijn weg. Het is weer droog!

Ontdekken

Kiekeboe met waterdamp
Ga na het douchen of badderen samen met uw baby 
voor de beslagen spiegel zitten. Veeg met uw hand 
over de spiegel. Daar zijn we weer! Kiekeboe! Onder-
steun de arm en hand van uw kind en maak weer een 
veeg over de spiegel. Kiekeboe, daar ben je weer!

Badliedje

Regen, regen, spetter, spat
Regen maken in het bad.
Met de handen spet, spet, spet,
Oooh wat regent het!

De melodie van het liedje is te horen op: 
http://www.pinkelotje.nl/nieuwe_liedjes/regen.html#liedje2

Met de vingertjes Bewegingen

Met de vingertjes, met de vingertjes ---------------------

Met de platte hand, met de platte hand -----------------

Met de vuistjes, met de vuistjes ----------------------------
Op je ellebogen: boem!  --------------------------------------

Begeleid de handen met zachte bewegingen op het 
water.
Ondersteun het spreiden van de handen en beweeg ze 
iets harder op het water.
Omsluit de handen tot vuistjes en beweeg ze krachtiger.
Beweeg de twee armen tegelijk met een plons in het 
water.
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Baby voelboekje Spetter, spatter
Dawn Sirett
Veltman Uitgevers B.V.
ISBN 978 90 483 0881 1

Baby voelboekje Badtijd
Dawn Sirett
Veltman Uitgevers B.V.
ISBN 978 90 483 0240 6

Dikkie Dik gaat in bad
Jet Boeke
Gottmer
ISBN 978 90 257 4614 8

Nijntje speelt met water
Dick Bruna
Mercis Publishing B.V.
ISBN 978 90 564 7311 2

Voorlezen

Plezier in boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit bevordert het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte boekjes 
zijn: knisperboekjes, voelboekjes, blokboeken en plastic boeken. De stevigheid en (af)wasbaarheid maken ze 
geschikt voor de baby. Uw kind zal plezier beleven aan het omslaan van de bladzijde. Wat zie ik nu? Welk geluid 
hoor ik nu? Wat kan ik nu voelen? Boekjes die passen bij het thema ‘Regen’ zijn:




