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Kwallen in bad
Echte kwallen leven in de zee, maar 'nep'kwallen ook in bad. We gaan ze nu met je maken!
Benodigdheden: bad of teil, plastic (boterham) zakjes, schaar en watervaste stift.
1. Blaas een beetje lucht in een plastic zakje, zodat het bovenste gedeelte een bolletje met lucht
vormt. Leg vervolgens een knoop in het zakje.
2. De helft van het boterhamzakje is nu gevuld met lucht. Knip vervolgens de rest van het zakje
(onder de knoop) op in slieren. Dit zijn de tentakels van de kwal. teken met een watervaste stift
ogen op de kwal... en de kwal is klaar!

Durf jij het volgende?
( Vink af wat je kan)

- Met je teen in het water
- Met je hand in het water
- Met je been in het water
- Met je voorhoofd in het water
- Met je gezicht in het water
- Met je mond bellenblazen onder water

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
We gaan het spelletje ‘ik zie- ik zie wat jij niet ziet' spelen.
Iemand steekt een aantal vingers op onder water
De ander gaat met het hoofd onder water en vertelt hoeveel vingers de ander
opsteekt.
Dit spel zou ook gespeeld kunnen worden met gekleurde voorwerpen, waarbij je
vertelt welke kleur je onder water ziet.

Hoe vaak had jij het goed? ..............

Bubbelbad
Heb jij wel eens in een bubbelbad gezeten? Nee, dan gaan we
er nu eentje nadoen.
Neem heel diep adem en blaas onder water rustig uit.
Zie je, er verschijnen allemaal bubbels.
Vind je het nog een beetje eng om met je gezicht onder water
te gaan?
Probeer het dan eerst eens met een rietje.
Gaat de oefening je gemakkelijk af, probeer dan eens bellen
te blazen met je neus.
Benodigdheden: bad, emmer of teil en een rietje

Bootje maken
Benodigdheden: luciferdoosje, watten, satéprikker,
papier en een zwembadje/ teil.
We gaan van een luciferdoosje een zeilboot maken.
1. Doe een stukje watten in een leeg luciferdoosje
2. Prik een satéstokje of cocktailprikker door het doosje, dit is de mast van de boot
3. Knip vervolgens 2 driehoekjes uit (gekleurd) papier en plak deze als zeilen aan de mast.
Nu is de zeilboot klaar, neem deze mee naar bad en
kijk wie het bootje het snelst naar de overkant kan blazen.
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Appel- of snoephappen
In een teil met water liggen appels ( of snoepjes)
Met je handen op je rug probeer je een appel te pakken met je mond.
Wie weet het snelst een appel uit de bak met water te happen?
Let op: Is de appel te groot laat deze dan in stukken snijden.
Benodigdheden: Appels ( of verpakte snoepjes) en een bak water.

waterballon volleybal 1:1
Hang een blinderend doek op en ga allebei aan een kant van het doek staan.
Je krijgt allebei evenveel waterballonnen, probeer de
waterballonnen bij de ander op de grond te gooien. Als het goed is gaat de waterballon kapot.
Tegelijkertijd probeer je de ballonnen die bij jou komen op te vangen.
Degene die de meeste ballonnen kapot heeft gegooid heeft gewonnen.
Benodigdheden: zwart doek en waterballonnen.

Voorwerp opduiken in bad of buitenbadje
Kun jij ook goed duiken?
We gaan nu voorwerpen van de bodem opduiken
De één gooit het voorwerp in het bad(je) en de ander
probeert het op te duiken, met of zonder zwembril.
Het voorwerp kan van alles zijn: munten, schelpen of iets
anders dat goed zinkt.
Benodigdheden: bad(je) en allerlei opduikdingen.

Liedjes
Het regent, het regent,
de pannetjes worden nat.
Er kwamen twee soldaatjes aan,
Die vielen op hun gat.

Schipper mag ik overvaren,
ja of nee
Moet ik dan nog geld betalen,
ja of nee?

Visje, visje in het water
Visje, visje in de kom
Visje, visje kan niet praten
Visje, visje keer je om.

Hoofd, schouders, knie en teen
Knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen
Knie en teen
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen
Knie en teen.
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