
 

Schoon, schoner, schoonst!
De poppen gaan in bad en de kleertjes in de was
Wat hebben we het druk! Alle poppen moeten in bad en de kleertjes moeten 
gewassen worden. Echt een flinke klus hoor, dus het is wel zo fijn wanneer 
iedereen even mee helpt. Dus handen uit de mouwen en wassen maar.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Grove motoriek

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Wereldoriëntatie, Zelfbeeld

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• Wasbare poppen met kleertjes
• Badjes of emmertjes met sop
• Washandjes
• Handdoeken

• Waslijn
• Wasknijpers

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je leert het kind om kleding en poppen te wassen. Waarom is het goed om kleding te wassen? En waarom 
moeten we ons eigen lichaam ook wassen? Je geeft het kind zo kennis mee over lichaamsverzorging 
(wereldoriëntatie). Dit stimuleert ook de mondelinge taalontwikkeling van het kind. Met de fijne en grove 
motoriek wast het kind de kleding en de pop en hangt de kleding aan de waslijn. Het kind sorteert de 
kleding op lichte en donkere was (cognitieve ontwikkeling). Het kind houdt rekening met de pop en met de 
andere kinderen tijdens het wassen (sociaal-emotionele ontwikkeling). 

Introduceer de activiteit
Tijdens deze activiteit geeft je het kind kennis mee over het wassen van kleding en het lichaam. Stel het 
kind allerlei vragen. Wie stopt er wel eens zijn kleding in de was? Hoe kun je kleding wassen? Waarom 
wassen we onze kleding? Waarom wassen we ons lichaam? Lees eventueel samen een boekje. Suggesties: 

• De kleertjes van Kaatje - Liesbet Slegers
• Billen, buikje, benen - Betty Sluyzer 
• Konijn is vies - Kathleen Amant 

 



 

Wat ga je doen?
We gaan de poppen wassen en ook hun kleren. Eerst gaan we de kleren uittrekken. Lukt dat? We leggen de 
kleding in een wasmand en het liefste doen we donkere kleuren en lichte kleuren apart. Wat is een donkere 
kleur? En wat is een lichte?

Nu zijn de poppen klaar om in bad te gaan. Ook de kleren kunnen gewassen worden. De volgorde maakt 
niet zo veel uit.
Laat zien hoe het wassen gaat. Probeer de kleren uit te wringen en laat de kinderen zelf de kleren aan de 
waslijn hangen. 
Na het bad drogen we de poppen af en leggen ze met een dekentje in bed. Ze mogen niet ziek worden!
Het opvouwen en het opnieuw aankleden van de poppen is een leuke andere activiteit.

 


