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Regen  Tips voor thuis
Leeftijd: 1,5 - 2,5 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?
Voor het jonge kind is regen meer dan een weersver-
schijnsel. Het zijn alle ervaringen en handelingen die 
te maken hebben met waterdruppels. Bijvoorbeeld 
druppels in de badkamer, tijdens de afwas, tranen 
drogen en spelen in de regen. De druppels geven een 
koud gevoel op de huid en maken geluid. Naarmate 
uw dreumes meer ervaring opdoet met waterdrup-
pels kan hij deze prikkels beter verwerken. In de 
thuisactiviteiten maakt uw kind kennis met de be-
grippen nat, droog, afdrogen, spetteren, de hand-
doek, de zakdoek, de regen, het geluid en zwemmen. 
Daarnaast doet hij de eerste ervaringen op met zelf-
redzaamheid: helpen met (af)drogen, een handdoek 
pakken, een paraplu dragen, een zakdoek halen en 
tranen drogen.

Verzorgen

Feestje in de regen
Geef uw kind de kans om met de verschillende weers-
omstandigheden kennis te maken. Ga wandelen in de 
regen. Neem een paraplu mee, doe regenlaarsjes en 
een regenbestendige jas aan. Doe uw armen wijd en 
vang de druppels met uw hele lichaam op. Vraag uw 
kind om dit ook te proberen. Durft hij dat? Het regent: 
drup, drup, drup. Druppels water op je hoofd! Alles 
wordt nat. Voel je dat? Ga daarna onder de paraplu 
staan. Waar is de regen? En loop ook door de plas-
sen. Benoem het verschil tussen lopen door de plas-
sen en op het droge. Voor uw dreumes is dat nog best 
zwaar om zijn voeten te verplaatsen in de plas. Daar 
word je moe van, hè? Stamp ook eens in de plassen. 
De dreumes moet hierbij zijn evenwicht bewaren en 
heeft kracht nodig om op het water te stappen. De 
onverwachte spetters maken het ook spannend. He-
lemaal wanneer er ook nog water in de laarsjes loopt. 
Ga daarna thuis lekker samen in een warm bad. Dit 
water is lekker warm. De regen was koud. Lees hierna 
het boekje ‘Egeltje in de regen’. Bespreek tijdens het 
kijken en luisteren de ervaringen van buiten. Wij wer-
den ook nat in de regen. Weet je het nog? En toen? 

Zingen en bewegen

Tranen drogen
Troost uw dreumes als hij verdriet heeft met het lied-
je ‘Er zat een klein kabouterkindje …’. Houd goed in 
de gaten of uw kind al wat opvrolijkt. Pak een zak-
doek en droog zijn tranen. Kijk, hier heb ik een zak-
doek. Hiermee droog ik jouw tranen. Weg zijn de tra-
nen! Laat zien dat het zakdoekje nat is en voel samen 
of de wangen droog zijn. Zing het liedje nog een keer 
en vertel dat u er een dansje bij kent. Doe voor hoe 
het dansje gaat. Herhaal het liedje en het dansje een 
aantal keren en vraag dan of alles weer goed is met 
uw kind. Ben je niet meer verdrietig? Zijn de tranen 
weg of pak je nog een zakdoek om ze te drogen? Fijn, 
om weer vrolijk te zijn!
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Spelen

Badeendjes vangen
Pak een aantal badeendjes of teken op plastic dop-
pen met een watervaste stift een eendje. Stop ze in 
een mandje bij het bad. Kijk eens, allemaal eendjes! 
Ze gaan zwemmen in het water! Dat zijn er veel! 1, 2, 
3, 4. Pak een aantal eendjes, zet ze op het water en 
zing het liedje ‘Alle eendjes zwemmen in het water’. 
Laat daarna uw dreumes een eendje pakken. Dat zal 
waarschijnlijk niet eenvoudig zijn. De oog-hand-
motoriek van uw kind is nog niet zo goed ontwikkeld. 
Hierdoor grijpt hij regelmatig mis. Het gevolg is dat 
het eendje door de ontstane golven wegzwemt. Hij 
wil niet naar huis. Pak hem toch maar! Doordat de 
aandacht wordt gericht op het pakken van de eend-
jes wordt uw kind afgeleid van alle waterspetters. Zo 
leert hij spelenderwijs dat opspattend water niet eng 
is! Deze ervaring is van groot belang om op latere 
leeftijd te leren zwemmen. Maar bovenal om zelfred-
zaam te zijn in het water en niet in paniek te raken. 
Herhaal het spelletje en breid het uit door nog meer 
eendjes toe te voegen.

Ontdekken

Spelen met trechter, vergiet, gieter, flesjes, potjes
Doe deze activiteit bij voorkeur buiten. Zet een was-
teil, een vergiet, een gieter, een trechter, plastic pot-
jes, plastic flesjes en pipetjes klaar. Laat uw kind lek-
ker met het water spelen, speel mee en benoem wat 

u ziet. Zo kan uw kind zich verwonderen over het ver-
dwijnen van het water dat hij op de grond gegoten 
heeft. Waar gaat het water naartoe? Of blijft hij ein-
deloos water van het ene potje in het andere gieten. 
Dat is moeilijk. Kijk eens, met een trechter lukt het 
misschien beter. Doe vervolgens voor hoe de trechter 
te gebruiken is. De materialen geven het waterspel 
steeds een andere dimensie. Het kind ervaart spe-
lenderwijs dat water gewicht heeft en dat het on-
voorspelbaar is in waar het naartoe gaat.

Tip 
Bevestig touw aan de handgrepen van een vergiet 
en hang het op, bijvoorbeeld aan de standaard van 
een parasol of aan een boomtak. Zorg ervoor dat het 
op kindhoogte hangt. Zo kan uw dreumes er water in 
gieten. De vele straaltjes en waterspetters wekken 
verwondering op. 

Er zat een klein kabouterkindje ... Bewegingen

Er zat een klein kabouterkindje huilend op een steen. 
Huilend, huilend, de hele dag alleen. --------------------
Sta op kabouterkindje en droog je traantjes af. -------
Kies een kindje uit de kring, --------------------------------
met wie je dansen mag. --------------------------------------
Tralalalalalalalalal, lalal, lala,lalalala (2x) -------------

Ga zitten op de grond.
Wrijf in uw ogen alsof er tranen prikken.
Sta op en veeg de tranen uit uw ogen.
Steek de handen uit naar uw kind.
Pak elkaar met beide handen vast.
Loop samen een rondje.

Alle eendjes zwemmen in het water

Alle eendjes zwemmen in het water,
Falderalderiere, falderalderare.
Alle eendjes zwemmen in het water,
Fal, fal, falderalderalderalderalralral.
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Voorlezen

Plezier in boeken
Zorg dat er altijd boeken zijn, waarin uw kind zelf kan bladeren, kijken en voelen. Benoem datgene waarnaar uw 
kind wijst. Hij geniet van de herhaling van dit aanwijsspel. Op den duur zult u zien dat uw kind zelf herkenbare 
klanken bij de plaatjes verwoordt. Neem dagelijks de tijd om samen met uw kind een boekje te lezen. Boekjes die 
aansluiten bij het thema ‘Regen’ zijn:




