
Hartje Winter is een initiatief van IVN Natuureducatie en Kinderopvang Humankind

Spetter pieter 
pater

Wat ga je doen?
Je gaat met de kinderen naar buiten op zoek naar een grote 
ietwat diepe regenplas om in te springen. Probeer uit of er een 
verschil is in spetters als je hoger springt, meer kracht zet, of 
bijvoorbeeld je voeten iets draait.

Wat kan je nog meer doen?
Er is genoeg leuks te doen in de regen! Ga bijvoorbeeld samen 
kijken welke objecten uit de natuur drijven en welke zinken. 
Verzamel eerst samen met de kinderen verschillende voorwerpen 
uit de natuur (veren, stukken schors, dennenappels, etc.). Welke 
voorwerpen denken ze dat er blijven  drijven en welke niet? Ga 
daarna met z’n allen rond één of meerdere plassen staan en test 
of de voorwerpen blijven drijven of zinken. Hebben de kinderen 
het goed voorspeld? Ga daarna met de spullen die drijven aan de 
slag om bootjes van te maken!

Wat heb je nodig?

Regenplassen
Regenkleding
Regenlaarzen
Droge kleding

Leeftijd
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Tijdsduur
+/- 30 min
+ tijd om weer op te drogen en
droge kleren aan te trekken

Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele 
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal

Onderwerp en ontwikkeling

Spetter pieter pater, lekker in het water, ga maar 
vast naar huis, ik kom een druppel later!* Trek de 
regenkleding maar aan en ga lekker naar buiten! 
Want hoe leuk is dat? Als het regent, of heeft 
geregend en je ongeremd in de plassen mag 
stampen!

Wist je dat je het hele jaar door het weer kunt voorspellen 
door naar dieren te kijken en luisteren? Kijk bijvoorbeeld 

maar eens naar zwaluwen die van april - oktober in ons land 
zijn. Als die hoog in de lucht vliegen, dan blijft het mooi 

weer. Maar gaan ze laag bij de grond vliegen, dan is er slecht 
weer op komst! Maken eenden meer lawaai dan normaal, of 

kwaken kikkers harder? Dan gaat het regenen. Als je ziet dat de 
bloemen van de rode klaver hangen en zijn samengevouwen, of 
dat mieren de ingang van hun mierenhoop dichtmaken, dan is 

er onweer op komst. Ook als mieren in een rijtje 
achter elkaar lopen, kan je slecht weer verwachten. 

Lopen de mieren compleet door elkaar heen 
en schieten ze alle kanten op, dan is er 

waarschijnlijk mooi weer op komst! 
Let maar eens goed op.

Een leuk weetje voor de kinderen

* Herman van Veen - songtekst 
Alfred Jodocus Kwak


