Boenen maar!
Maak samen verschillende speelgoedmaterialen schoon
Kliederen met water is altijd fijn. We gaan leren afwassen. We stoppen verschillende
speelgoedmaterialen in het sop. Zo ruiken ze weer lekker fris!
Duratie

:

15 minuten

Voorbereidingstijd

:

15 minuten

Ontwikkeling

:

• Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Zelfstandigheid
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep

:

Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4
tot 6 jaar)

Soort activiteit

:

Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Wat heb je nodig?
• afwasteiltje met sop
• afwasborstel
• theedoek
• materialen om schoon te maken

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit voelt het kind het water met sop en verschillende materialen (sensomotorische ontwikkeling).
Samen bespreken jullie hoe je precies de afwas doet. Wie heeft er al wel eens afgewassen? Zo stimuleer je de mondelinge
taalontwikkeling.Met de fijne motoriek wast het kind de materialen af. Het kind bekijkt welke materialen er afgewassen
moeten worden en in welke volgorde dit moet gebeuren (cognitieve ontwikkeling).

Voorbereiding
Zet het sop en de materialen om schoon te maken klaar.

Introduceer de activiteit
We gaan tijdens deze activiteit leren afwassen. Wie heeft er al wel eens afgewassen? En hoe doe je dit dan? Hoe maak je
een sopje? Wassen we met koud of warm water af? enz. Afwassen en schoonmaken hoort bij het huishouden. Zo blijft ons
huis schoon.

Afwassen
Geef de kinderen een schone afwasborstel voor op de groep of voor buiten en een bakje met water. Laat de kinderen lekker
alles 'schoonmaken'. Buiten kunnen ze bijv. het speelmateriaal , de glijbaan, de schommel, enz. schoonmaken. Binnen
kunnen bijv. de tafel of het keukentje boenen.
Je kunt de kinderen ook laten afwassen, bijvoorbeeld door de Duplo-blokken of de keukenspulletjes uit het
speelgoedkeukentje te wassen. Leg uit en doe voor hoe je moet afwassen. Wat is de goede volgorde? Eerst drogen of eerst
wassen? Wel of geen sop erbij? etc.

Zorg voor voldoende afwasteiltjes en geef alle kinderen een sopje en een afwasborstel. De kinderen zijn lekker bezig met
het water en het speelgoed wordt ondertussen schoongemaakt! Dat is handig, want dit kun je weer afvinken van de
facilitaire kalender op je kinderdagverblijf.

Variatie
In plaats van afwassen kun je de kinderen ook andere huishoudelijke klusjes leren. Bijv. stofzuigen, met een bezem vegen,
etc. Vanaf ongeveer 18 maanden vinden kinderen het leuk om de grote mensen na te doen, bijvoorbeeld bij huishoudelijke
klusjes. Ook vinden kinderen het leuk om grote mensen te helpen met klusjes. Betrek dus de kinderen bij de huishoudelijke
taken die je uitvoert binnen het kinderdagverblijf. Leer ze bijv. een tafel dekken tijdens eetmomenten, neem ze een keer
mee naar de wasmachine. Hoe doe je de was? etc.
Succes!

