
HET RAAM
 

Plaats: bij een raam
Nodig uit de emmer: loep, plantenspuit

 

Waar is Druppie gebleven? 
Is hij misschien tegen het raam gevallen?

Ga maar kijken of je Druppie of andere druppels ziet.

Zullen we zelf eens druppels gaan maken? 
Spuit water uit de plantenspuit tegen het raam.

Zie je druppels? Kijk een poosje wat de druppels doen. 
Welke druppel gaat het snelst? 

Welke het langzaamst? 
Kun je zien waar de druppel gelopen heeft?
Bekijk een druppel met de loep. Mooi he?

Spuit ook eens water tegen de stenen (school)muur.  
Zie je nu ook druppels?

Zou Druppie tegen het raam zijn gevallen en naar beneden zijn gegleden?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE  WOLKEN
Plaats: in de open ruimte (plein of gras)

Nodig uit de emmer: niets
(doe deze opdracht alleen als er wolken te zien zijn)

Druppie woont in een wolk. 
Wolken kun je goed zien als de hemel blauw is.

Zullen we de wolken eens bekijken?
Laten we maar gaan zitten of liggen, dan zien we ze nog beter!

Zie je veel of weinig wolken? Kun je ze tellen?
Zijn ze groot of klein? 

Welke kleur hebben de wolken?
Welke kant drijven de wolken op? Wijs maar met je hand. 

Gaan ze langzaam of snel?
Zie je de zon? 

Wolken zien er vaak heel mooi uit. Soms lijken ze op een bloemkool, soms op een dier.
Kies een wolk die jij mooi vindt. Waar lijkt de wolk op?

Kijk een tijdje wat de wolk doet. 
Ziet de wolk er na een poosje nog hetzelfde uit?

In welke wolk zou Druppie wel willen wonen denk je?

Zou Druppie uit een van deze wolken zijn gevallen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE REGEN
Plaats: rondom de school
Nodig uit de emmer: niets

(doe deze opdracht alleen als het regent en laat de kinderen 
regenkleding en laarzen aantrekken)

Er is een leuk liedje over regen. Zullen we dat eens zingen? (opzeggen kan ook)
Het regent, het zegent, de pannetjes worden nat.

Daar kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op hun gat.

Druppie viel met heel veel andere druppels uit de wolk naar beneden. 
Samen waren ze een dikke regenbui. We gaan die regen eens bekijken.

Houd je gezicht in de regen en doe je ogen dicht.
Wat voel je?

Regent het hard of zacht?

We gaan de regendruppels bekijken. Kijk op je jas, of die van je vriendje.
Wat doen de regendruppels? Blijven ze liggen of lopen ze weg?

Zie je aan je jas dat die nat is?
Probeer eens een regendruppel te vangen. Lukt dat?

Kun je ook regendruppels afschudden?

Zoek regendruppels op blaadjes van planten, het hek, het raam of iets anders. 
Kijk wat die regendruppels doen.

Kun je een druppel laten bewegen?
Welke druppel vind jij op Druppie lijken?

Zou Druppie, pats, op je jas terecht zijn gekomen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE PARAPLU
Plaats: rondom de school

Nodig uit de emmer: niets, zorg zelf voor een grote paraplu
(doe deze opdracht alleen als het regent en laat de kinderen 

regenkleding en laarzen aantrekken)

Kennen jullie het liedje: Onder moeders paraplu? 
We gaan allemaal onder de paraplu staan en dan gaan we het liedje zingen.

Onder moeders paraplu
Liepen eens twee kindjes

Hanneke en Janneke
Dat waren dikke vriendjes

En de klompjes gingen van klik, klak, klik
En de regen deed van tik, tak, tik

Op moeders paraplu
Op moeders paraplu

Druppie viel samen de andere regendruppels naar beneden. 
Regendruppels kun je zien vallen, maar kun je ze ook horen?

Luister een poosje naar de regen op de paraplu.
Hoe klinkt het?

Als jij een regendruppel was, hoe zou je dan klinken?

Onder de paraplu blijf je droog. 
Waar zie je de druppels naar beneden lekken?
En als je de paraplu een beetje schuin houdt?

De regendruppels glijden langs de paraplu naar beneden. 
Maar kun je ook regendruppels “vangen”? Bedenk eens hoe je dat kunt doen.

Hoeveel regenwater heb je na een tijdje gevangen?
Meet maar met je vinger.

Zou Druppie op je paraplu terecht zijn gekomen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE REGENTON
Plek: bij een regenton (of eventueel waterbak)

Nodig uit de emmer: gietertje

Als het regent, vallen de druppels op de grond. Langzaam verdwijnen ze in de aarde. We kunnen 
die druppels ook opvangen en gebruiken.

Bij de regenton worden de druppels opgevangen.
Waar komt de regen vandaan voordat die in de ton terecht komt?

Hoe komt de regen de ton binnen?
Waar is de regenton van gemaakt? Voel maar.
Hoe kun je het regenwater uit de ton halen?
Kun je zien hoeveel water er in de ton zit?

Als de ton helemaal dicht is kun je niet zien hoeveel water erin staat. Bij een open waterbak 
natuurlijk wel. Maar misschien kun je het voelen of horen?

Klop op verschillende plekken tegen de bak. Hoor je verschil?
Weet je nu tot waar het water staat? (waar het “hol” klinkt  is geen water)

Water uit de regenton of waterbak kunnen we heel goed gebruiken. 
Weet jij wel waarvoor? 

Pak het gietertje uit de emmer en vul dat met water uit de ton.
Hoe voelt het water: warm, koud of lauw?

Zoek om de beurt een plant die volgens jou water nodig heeft.
Geef iedere plant maar een scheutje water.

In een regenton zit vaak veel water. Daar kun je heel wat planten water mee geven als het droog 
is. Ook de planten binnen houden van regenwater. Zo sparen we het water uit de kraan uit!

Zou Druppie in de regenton terecht zijn gekomen? 
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



Plaats: bij een plas
Nodig uit de emmer: steentje, stokje

Als het veel en hard regent, zie je overal plassen. Op de straat, op het schoolplein en op het 
grasveld. 

We gaan zo’n plas eens goed bekijken.
Hoe groot is de plas? Hoeveel stappen kun je eromheen maken?

Welke kleur heeft de plas?
Kun je op de bodem kijken?

Is de plas diep of ondiep? 
Meet met het stokje. Tot waar komt het water? 

Meet ook op een andere plek. Is de plas overal even diep?
(als de plas niet diep is en je hebt laarzen aan, meet dan ook eens met je laarzen)

Plassen liggen vaak in kuilen. En op plekken op straat die lager liggen. Het water kan niet goed 
wegstromen. Kijk eens een poosje naar de plas. Alleen kijken dus!

 Zie je het water bewegen?
Als het water stil staat lijkt het soms net een spiegel. Is dat nu ook zo? 

Gooi een steentje in de plas. Wat zie je?

Het steentje zakt naar beneden en maakt mooie kringen in het water. Zou dat ook bij een blaadje 
gebeuren?

Zoek een blaadje en leg dat in het water.  
Blijft het drijven of zinkt het?

Wat doet het blaadje na een poosje?

Zou Druppie in de plas terecht zijn gekomen? 
Misschien wel, maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken! 



HE T PU TJE
Plaats: bij een putje op straat
Nodig uit de emmer: waterfles

Als het hard regent zie je het water over de straat stromen. 
Maar waar blijft dat water eigenlijk? Weet jij dat?

Als het regent, kijk dan eens een tijdje waar het water naar toe stroomt. 
Als het niet regent, giet dan water uit de fles op de straatstenen.

Waar zie je het water verdwijnen?

Zo’n speciaal gat bij de stoeprand noemen we een putje. 
Hoe ziet het putje eruit?

Waar is het van gemaakt?
Hoeveel openingen zie je in het putje?
Kun je in het putje kijken? Wat zie je?

Roep eens iets in het putje. Wat hoor je?
Zou het putje diep zijn denk je? Waarom?

Het regenwater stroomt in het putje. Via buizen onder de grond stroomt het naar een vijver of een 
plek waar het water wordt schoongemaakt. Dat schone water kunnen wij weer drinken!

Wat denk je, zou Druppie in de put zijn gerold? 
Misschien wel, maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE  MUUR
Plek: bij een (bespatte) muur

Nodig uit de emmer: niets

Als het regent word je nat. Wat fijn dat we in een huis wonen waar het droog blijft!
Een huis met een dak, dikke muren en ramen en deuren.

We gaan eens een muur bekijken.
Hoe zien de stenen eruit?

Zijn ze groot of klein? Ruw of glad? Voel maar.
Welke kleur hebben de stenen?
Voelen de stenen nat of droog?
Zie je druppels op de stenen?

De stenen houden ons droog. Maar ze zijn wel eens nat.
Zie jij waar dat zo is?

Hoe komt die onderkant zo nat denk je?
Hoe hoog is het water gespat? Meet maar met je handen.

Voelt een natte muur anders dan een droge muur?
Wat zie je op de grond bij de muur?

Regendruppels spatten op de grond. Als er zand en water ligt dan spat de modder tegen de onder-
kant van de muur aan. De muur wordt nat en vies. Als de muur weer droog is, blijf je die modder-

ige plekken vaak nog zien. En soms zijn de stenen helemaal groen.
Zie jij dat ook?

Zou Druppie op de grond tegen de muur zijn gespat?  
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE REGENPIJP
Plaats: bij een dakgoot en een regenpijp

Nodig uit de emmer: niets

Als het regent vallen de regendruppels op het dak. Zo blijven we lekker droog.

Kijk of je hier een dak ziet.
Is het een schuin dak of een plat dak?

Kun je zien waar de regen vanaf het dak terecht komt?

Onderaan een schuin dak zit een dakgoot. De regen wordt daarin opgevangen. Kijk of je de dak-
goot ziet. 

Hoe ziet die eruit?
Wat zou er met de regen gebeuren als er geen dakgoot was?

Waar gaat de regen heen uit de dakgoot?

Een plat dak heeft meestal geen dakgoot. Maar er zit wel een gat in waar een buis naar beneden 
loopt. Die buis kun je aan de buitenkant zien. Net als bij een schuin dak. Die buis noemen we de 

regenpijp. Bekijk de regenpijp maar eens goed.
Van welk materiaal is de regenpijp gemaakt? Voel maar.
Hoe hoog is de pijp? Hoeveel kinderen hoog denk je?

Hoe is de pijp vastgemaakt?
Leg je oor tegen de regenpijp. Kun je water horen stromen?

Wat zie je onderaan de regenpijp?
Waar gaat de regen naar toe denk je?

De regen stroomt via de regenpijp in de grond. Sommige mensen vangen het water van de regen-
pijp op in een regenton. Dan kunnen ze daarmee de planten water geven!

Zou Druppie door de regenpijp zijn verdwenen? 
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE  BLADEREN
Plek: bij de klimop of een andere struik

Nodig uit de emmer: plantenspuit

Planten vinden het fijn dat het regent. Ze zuigen het water met hun wortels op uit de grond. Plant-
en hebben water nodig om te groeien.

Bekijk de klimop goed. 
Weet jij hoe ze aan de naam ‘’klimop” komen? 

Zoek een mooi blad uit om te bekijken.
Is het blad groter of kleiner dan je hand?

Is het rond of met punten of golfjes? 
Teken de vorm na met je vinger in de lucht.

Voelt het blad glad of ruw?
Zie je de nerven lopen? Voel maar.

Als het regent worden de bladeren nat. Dat is niet erg want dan spoelt het stof eraf. 
Ligt er stof op de bladeren? Veeg voorzichtig met je vinger over een blad. 

Spuit met de plantenspuit water op de bladeren. Net alsof het regent.
Blijven de druppels liggen? Of lopen ze eraf?

Kijk goed waar de druppels van het blad glijden.
Loopt het water er snel of langzaam af?

Vergelijk een nat blad met een droog blad. Zie je verschil?
Probeer een druppel te vangen met een blaadje. Niet van de struik trekken hoor!

De bladeren van de klimop gaan mooi glanzen na een regenbui. Kijk ook eens bij een andere stru-
ik naar de bladeren en gebruik de plantenspuit.

Zou Druppie op zo’n mooi klimopblad zijn gevallen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE BOOM
Plek: bij een boom met bladeren

Nodig uit de emmer: loep

Bomen zijn heel grote planten met een stam. Met hun wortels staan ze stevig in de grond. Die wortels 
zuigen ook het water op zodat de boom kan groeien.

Bekijk de boom maar eens goed.
Een kind gaat naast de stam staan. Hoeveel kinderen hoog is de boom denk je?

Kun je de takken en de bladeren aanraken?
Vind je het een mooie boom? Waarom?

De bladeren van de boom hebben water nodig om te groeien.
Wat denk je: hoe komt dat water bij de bladeren?

Een boom heeft een stam. Door de stam wordt het water omhoog ‘gezogen’ naar de takken en bladeren. 
De stam is belangrijk voor een boom.

Hoe voelt de stam? Glad of ruw?
Duw eens tegen de stam. Kun je hem omduwen?

En als je met z’n allen duwt?
 

Als het regent en het waait, wordt één kant van de boom nat.
Kijk bij de stam of je dat kunt zien.

Zie je kleine plantjes op de stam groeien? Gebruik de loep.
Waarom groeien die juist daar denk je?

Kijk goed of je beestjes of iets anders ziet.

Zou Druppie tegen de stam van de boom zijn gevallen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE ZANDBAK
Plek: bij de zandbak

Nodig uit de emmer: waterfles, schepje
(zorg eventueel zelf voor een paar extra schepjes)

In de zandbak kun je fijn spelen. Kuilen graven, taartjes bakken, heuvels maken en nog veel meer. 
Speel jij wel eens in de zandbak?

Wat doe je dan?
Speel je ook in de zandbak als het regent? Waarom wel of niet?

Laten we maar eens in de zandbak kijken.
Hoe ziet het zand eruit? Pak een handje vol om te kijken en te voelen.

Welke kleur heeft het zand?
Is het zand droog of vochtig?

Wat denk je: wat gebeurt er als het regent in de zandbak?

We kunnen de regen nadoen. Pak de waterfles uit de emmer.
Maak eerst met z’n allen een mooie heuvel. En een stukje ernaast een kuil.

Giet een beetje water op de heuvel. Daarna in de kuil.
Wat gebeurt er met het water? Zie je het nog?

Hoe snel is het water weg?
Is er verschil tussen de heuvel en de kuil?

Waar is het zand nat? En waar droog?
Waar is het zand natter: onder of boven in de zandbak? Graaf maar eens.

Als het heel hard en veel regent wordt het een lekkere modderboel in de zandbak. Bij sommige 
scholen legt de juf of meester er een deksel op. Is dat hier ook zo?

Is Druppie in de zandbak verdwenen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



DE MOLSHOOP
Plek: bij een molshoop

Nodig uit de emmer: waterfles
 

Je hebt vast wel eens zo’n mooi hoopje zand gezien. Soms zie je er een heleboel bij elkaar.
Die zandhoop kan ineens verschijnen. Wie, o wie zou dat gedaan hebben? Weet jij dat? 

En ook hoe zo’n hoopje zand heet?

Je weet misschien wel dat een mol onder de grond leeft. Daar maakt hij gangen, op zoek naar lek-
kere hapjes zoals wormen. Soms duwt de mol het zand naar boven en dan blijft het als een hoopje 

op de aarde liggen: een molshoop.

Bekijk de molshoop. Maak de molshoop niet stuk!!
Is hij groot of klein?

Welke kleur heeft het zand?
Ziet het zand er anders uit dan wat er omheen ligt?

Pak een heel klein beetje tussen je vingers. Hoe voelt het?

Giet een heel klein beetje water op de molshoop.
Wat zie je?

Denk je dat de mol die druppels voelt?
En als het regent?

De mol heeft geen last van de regen. Hij heeft heel veel gangen waarin hij zich kan verschuilen.
 

Zou Druppie op een molshoop terecht zijn gekomen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



REGENWORMEN
Plek: op een plekje in de tuin of op het grasveld
Nodig uit de emmer: lepel, loep (plastic bakje) 
Zorg zelf voor een bak met zand en een aantal regenwormen erin!

Luister maar eens naar dit versje:
 Ik woon met mijn familie onder de grond.
 Daar graaf ik veel gangen, lang en rond.
 Zo kan er lucht en water in die gangen komen.
 Dat is gezond voor bloemen en bomen.

 Ik smul van bladeren mijn buikje rond.
 En weet je wat ik poep? Mooie donkere grond!

Je mag wel heel blij met mij zijn.
Ik zorg goed voor je tuin. Is dat niet fijn?

Weet jij over wie dit versje gaat? Natuurlijk: een regenworm!
Pak een beetje grond uit de wormenbak en leg dat op je hand. Kijk ook met de loep.
 Welke kleur heeft de grond?
 Voel en ruik ook maar eens.

Zoek in de bak een regenworm. Je kunt dat met je hand doen, maar ook met een lepel.
Doe het wel heel voorzichtig! Maak z´n lijfje niet stuk!
Leg de regenworm op je hand (of in het bakje).
 Laat de worm op je hand kruipen. Hoe voelt dat?
 Kijk goed naar z´n lijfje. Hoe ziet dat eruit? Kijk ook met de loep.
 Hoe lang is jouw worm? Langer dan je pink?
 Is de worm dik of dun?
 Welke kleur heeft de worm?

Zie je ook ergens een dikker stukje op z´n lijfje?

Dat dikkere stukje heel een ´zadel`. Daarin zitten de eitjes van de worm. De worm legt die eitjes in de 
grond en na een paar weken komen er jonge wormen uit.
Regenwormen zijn heel nuttig voor de tuin. Dat staat ook in het versje. Maar waarom heten ze eigenlijk 
regenwormen?
 Weet jij dat?
 Leg de worm voorzichtig weer terug in de bak.

Kijk een poosje wat de worm doet. Kruipt hij in de grond?

Regenwormen maken gangetjes onder de grond. Daar is het altijd een beetje vochtig. Boven de grond 
drogen ze uit. Als het regent komen ze boven de grond. Dat komt omdat hun gangetjes dan vollopen met 
regen. 

Wormen eten veel blaadjes. Daarom poepen ze ook veel. Die drolletjes lijken op kleine dropsliertjes. 
Kijk eens goed hier om je heen of je van die kleine wormenhoopjes op de grond ziet. 

Zou Druppie in het gangetje van een regenworm zijn gevallen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.
Laten we maar gauw verder kijken!



DE HUISJESSLAK
Plek: bij vochtige bladeren, op vochtige grond
Nodig uit de emmer: plantenspuit, loep
Als er geen slakken zijn, zorg dan zelf voor een afgedekte 
bak met huisjesslakken erin.

Bij droog weer zie je ze niet zo vaak. Maar als het regent? Dan 
komen ze tevoorschijn: slakken! Langzaam schuiven ze over de 
grond vooruit. Kijk of je hier huisjesslakken ziet. Kijk op voch-
tige plekjes tussen planten, onder blaadjes (of in de bak). Heb je 
er een gevonden? 

Kijk dan eerst wat de slak doet.
Beweegt de slak of ligt hij stil?

Hoe ziet het huisje eruit? (kleur, grootte, strepen, ringen)

Bij gevaar en als het droog weer is, kruipt de slak in z’n huisje. Dat huisje beschermt de slak.
Het huisje maakt de slak zelf, van kalk, en het is heel licht. Een slak kan zelfs z’n eigen huisje repareren! 
Er zijn ook slakken zonder huisje: naaktslakken. Ze zijn vaak bruin of zwart. Pak die niet op en laat ze 

maar rustig schuiven!

Pak de huisjesslak heel voorzichtig op en zet hem op je hand. Als de slak niet uit z’n huisje komt, laat het 
dan een beetje regenen met de plantenspuit.
Kijk goed hoe de slak uit z’n huisje komt.

Wat is de voorkant en wat is de achterkant van de slak? Hoe zie je dat?
Voelt de slak zwaar of licht?

Hoe beweegt de slak?
Hoe voelt de slak op je hand? Kriebelt het?

Door de warmte van je hand wordt de slak een beetje wakker. Hij glijdt uit z’n huisje en steekt de voel-
sprieten uit. Die voelsprieten zijn heel bijzonder. Kijk maar eens met de loep.

Hoeveel voelsprieten tel je?
Zijn ze allemaal even lang?

Kun je zien waar de ogen van de slak zitten? Kijk met de loep.
Raak heel voorzichtig een voelspriet aan. Wat gebeurt er?

Op de lange voelsprieten zitten de ogen van de slak. Net ogen op steeltjes!
Met de korte voelsprieten kan de slak voelen en ruiken. Als je ze aanraakt trekt de slak de voelsprieten 

naar binnen.

Zet de slak maar terug op het plekje waar je hem vond. Geef hem maar een lekker vochtig blaadje om te 
eten! 

Zou Druppie op het huisje van een slak terecht zijn gekomen?
Misschien wel. Misschien ook niet.
Laten we maar gauw verder kijken!



BODEMDIERTJES
Plek: onder tegels, stenen, bladeren, houtstronken enz.

Nodig uit de emmer: loep, plastic kokertje met dop, lepel, zoekkaart bodemdiertjes 

Er zijn dieren die van niet water houden zoals een poes. Als het regent rent ze snel naar binnen. Brrr… 
al die druppels op haar vacht!  Maar er zijn ook dieren die regen wel fijn vinden. Die niet kunnen leven 

zonder vochtige omgeving: bodemdieren!

Kijk maar onder losse stenen, stoeptegels, bladeren, houtstronken en plekjes waar het een beetje vochtig 
is. Zie je beestjes?

Kijk wat de beestjes doen: weglopen, kruipen, stilliggen, oprollen?
Zie je één beestje of meer bij elkaar?

Hoe voelt de plek waar ze zitten? Nat, vochtig of droog?

Eén van de beestjes die je vast tegenkomt is de pissebed. Kijk maar naar de afbeelding op de zoekkaart. 
Zie je dit beestje ook? Pak de pissebed voorzichtig op met de lepel en leg hem in het kokertje.

Hoe ziet de pissebed eruit? Is hij groter of kleiner dan de nagel van je pink?
Wat is de voorkant? 

Hoe zie je dat?
Zie je pootjes? Hoeveel?

Pissebedden leven op donkere en vochtige plekjes. Ze kunnen niet tegen zonlicht en droogte. Dan gaan ze 
dood. Met de lange voelsprieten ’voelen’ ze de omgeving.

Zie je voelsprieten? Hoeveel?
Welke kleur heeft de pissebed?

Hoe ziet z’n velletje eruit? Kijk met de loep.
Laat de pissebed over je hand lopen. Voel heel voorzichtig bovenop z’n lijfje. Hoe voelt dat? 

Kijk nog een poosje wat de pissebed doet en leg hem dan maar gauw op z’n donkere plekje terug.

De bovenkant van het lijfje van de pissebed bestaat uit allemaal kleine stukjes aan elkaar. 
Dat noemen we een pantser. Dat pantser beschermt de rest van z’n lijfje.

Pissebedden eten allerlei plantenresten en rottend hout. Ze zijn heel nuttig. Dus als je thuis een pissebed 
ziet lopen, zet hem dan op buiten tussen de planten!

Zou Druppie op het pantser van een pissebed zijn gevallen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



Plek: bij grote stenen 
Nodig uit de emmer: plantenspuit

Als het regent verdwijnen de regendruppels in de grond. In zandgrond zakken ze snel weg. Zand-
grond bestaat uit heel kleine korreltjes zand. Die korreltjes zijn eigenlijk heel kleine steentjes. De 

stenen die je hier ziet, zijn wel een beetje groter!

Bekijk maar eens zo’n grote steen. 
Hoe groot is die? Ga er maar naast staan. 

Hoe dik is de steen? Kun je je armen eromheen slaan?
Hoe voelt de steen? Glad, ruw?

Zie je iets bijzonders zoals holletjes, krassen of scheuren?
Kun je de steen optillen?

Die grote stenen komen hier niet zomaar terecht. Héél lang geleden lag er een dikke laag ijs op 
ons land. Dat ijs, met stenen erin, kwam uit Noorwegen en Zweden naar ons land geschoven. 

Toen het gesmolten was, bleven de stenen achter. 

Stenen hebben vaak mooie kleuren.
Welke kleuren zie je op deze steen?

Spuit erop met de plantenspuit. Zie je de kleuren nu beter?

Spuit er nog maar eens op en kijk wat de druppels doen.
Waar loopt het water heen?
Waar loopt het water snel?

Waar blijft het staan? Hoe komt dat? (als er een holletje is)
Laat eens een druppel van verschillende hoogtes vallen. Wat zie je?

Zou Druppie op deze steen zijn gespat?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



WATERDIEREN
Plek: bij een vijver of een sloot

(een plek zonder steile wanden, waar de kinderen dicht bij het water kunnen komen) 
Nodig uit de emmer: schepnetje, lepel, plastic bakje, loep, zoekkaart

Mensen en dieren hebben water nodig om te leven. Sommige dieren leven zelfs in het water zoals 
vissen. Jij kent vast nog wel een waterdier!

We gaan die waterdieren eens bekijken. 
Kijk eerst een poosje op en in het water. Wat zie je allemaal?

Zullen we de waterdiertjes eens van dichtbij bekijken?
Doe eerst een beetje water uit de sloot of vijver in het bakje.

Pak het schepnet en maak daarmee ‘achtjes’ in het water. Haal het schepnet eruit en doe de in-
houd in het bakje met water. Kijk goed wat je ziet. Als je geen diertjes ziet, probeer het dan nog 

een keer.
Zie je dezelfde diertjes of allemaal verschillende? 

Kijk een poosje wat ze doen.
Schep een waterdiertje met een beetje water op de lepel en bekijk dat goed met de loep. 

Hoe beweegt het diertje?
Welke kleur heeft het?

Zie je pootjes?

Wil je weten hoe de waterdiertjes heten? Gebruik dan de zoekkaart erbij.

Maak na afloop het schepnet schoon en giet de inhoud van het bakje terug in het water.

Zou Druppie in deze vijver of sloot terecht zijn gekomen?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.

Laten we maar gauw verder kijken!



Plek: bij een sloot of vijver met eenden
Nodig uit de emmer: doosje met graankorrels

Als het regent verdwijnt het water langzaam in de grond. 
Maar er zijn ook plekken waar het water blijft staan, bijvoor-
beeld een sloot of vijver.

Kijk maar eens bij deze sloot of vijver.
Tot hoe hoog staat het water?
Is het water helder of troebel?
  
Er zijn veel dieren die in en op het water leven zoals eenden. Zie je die hier?
Kijk rustig van een afstandje wat ze doen.
Kun je ze ook horen? Doe dat gekwaak maar eens na.
Wat doen de eenden? (zwemmen, poetsen, duiken, kwekken, dobberen enz.)
Hoeveel tel je er?
Zien de eenden er hetzelfde uit? Welke verschillen zie je?
Zie je een eend met een krul in de staart?
Welke kleuren heeft die eend?

Een mannetjes eend heeft een krul in de staart. Hij heeft ook vaak een groene kop. Een mannetjes eend 
noemen we een woerd.

Eenden houden van eten. Van teveel stukjes brood worden ze dik. Graankorrels zijn beter voor eenden. 
Pak het doosje met graankorrels maar uit de emmer.

Probeer de eenden te lokken en geef ze daarna de graankorrels. Wel eerlijk verdelen hoor! 
Nu kun je de eenden ook beter bekijken.
Hoe eten de eenden?
Hoe lopen eenden? Doe dat maar eens na.
Wat zie je onderaan hun poten?
Wat kunnen ze daar goed mee doen denk je?
Zie je ook druppels op de veren liggen?

Eenden hebben echte zwempoten met zwemvliezen ertussen. Daar kunnen ze goed mee vooruit komen 
in het water. Met hun snavel slobberen ze de waterplantjes uit het water. Mmmm…, wat vinden ze dat 
lekker!
 
Zou Druppie in de vijver terecht zijn gekomen? Of op de veren van een eend?
Misschien wel. Maar misschien ook niet.
Laten we maar gauw verder kijken!



WATERPLANTEN 
Plek: bij een sloot of vijver

(een plek zonder steile wanden, waar de kinderen dicht bij het water kunnen komen) 
Nodig uit de emmer: zoekkaart waterplanten, plastic bakje, loep 

Planten hebben water nodig om te groeien. Binnen in huis geven wij ze water met de gieter.
Buiten krijgen ze water door de regendruppels. Die druppels verdwijnen in de grond. De wortels van de 

planten zuigen het water op uit de grond.

Er zijn ook planten die in het water leven. Zullen we die eens gaan bekijken?
Kijk eerst een poosje rustig wat je ziet.

Is het water diep waar je kijkt of kun je de bodem zien?
Zie je plantjes op het water drijven?

Kun je de steel van een waterplant zien?
Heeft de plant bladeren? Hoe zien die eruit?

Zie je een waterplant met een bloem?
Zie je een waterplant boven het water uit steken? Hoe hoog?

Welke kleuren hebben de waterplanten?

Je kunt met het bakje een beetje water uit de sloot of vijver scheppen.Nu kun je de plantjes van dichtbij 
bekijken. Ruik en voel er ook eens aan.

Is het water helder of troebel?
Gebruik de loep erbij.

Wil je weten hoe de waterplanten heten? Kijk dan op de zoekkaart waterplanten.
Ze hebben vaak heel mooie namen zoals: kroos, kikkerbeet, krabbescheer of waterlelie. 

Heb je een van deze planten gezien?
Giet na afloop het bakje weer leeg in de sloot of vijver.

 
Zou Druppie op het blad van een waterlelie zijn gevallen?

Misschien wel. Maar misschien ook niet.
Laten we maar gauw verder kijken!


