
 

Waterpiñata
Vul een vuilniszak met water, hang hem op. Wie krijgt hem het eerst stuk?
Een topper voor een warme zomerdag! Deze piñata is gevuld met water! Wie
krijgt hem het eerst stuk?

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

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

Wat hebben we nodig?
(dunne) vuilniszakken of plastic zakken (1 per kind)
1 stok, tennisracket of honkbalknuppel
1 blinddoek
stevig touw
schaar
handdoeken voor afdrogen
optioneel: pion, stoepkrijt of afzetlint

Wat is een pinata?
Misschien weet je al wat een piñata is. Een piñata is een felgekleurd figuur (meestal gemaakt van papier-
maché) dat vaak gevuld wordt met glitters, snoepjes en cadeautjes. De piñata wordt op een hoge plek
opgehangen en kinderen proberen hem (geblinddoekt) kapot te maken met een stok. Dit gaat door tot alle
glitters, snoepjes of cadeautjes eruit zijn gevallen.
De meeste mensen denken dat de piñata uit Mexico komt, maar oorspronkelijk komt hij uit China. De
traditionele piñata is een zevenpuntige ster, maar tegenwoordig vind je ze in alle vormen en kleuren. Zo
zijn er bijvoorbeeld piñata's van eenhoorns, draken en taarten.
De piñata die wij gebruiken is perfect voor een zomerse dag! We hangen een grote zak op en vullen deze
met water. Doe een blinddoek om en probeer hem maar eens kapot te slaan. Waterpret gegarandeerd!

 



 

Voorbereidingen
Lees de activiteit goed door en leg de materialen klaar.
Vul een (dunne) vuilniszak of andere plasticzak met water. Probeer van tevoren uit hoeveel water er in
kan. Knoop de zak dicht en knoop stevig touw aan de bovenkant om de zak heen. Herhaal dit een
aantal keren, zodat er voor ieder kind een eigen waterpiñata klaarligt. Laat de oudere kinderen hier
eventueel bij helpen.
Knoop het andere uiteinde van het touw vast aan een klimrek of een boomtak. Wanneer er bij jullie
locatie geen klimrek of boom te vinden is, kijk dan of je twee palen een aantal meter uit elkaar kunt
zetten, zodat je hier een touw tussen kan spannen. Leg eventueel een zak zand of iets dergelijks op
de voet van de paal, zodat de palen niet omvallen door het gewicht van de zak water. Hang de zak
water op aan het gespannen touw.
Zorg dat de kinderen die niet aan de beurt zijn straks op een afstand van minimaal 3 meter bij de
waterpiñata vandaan staan. Zet eventueel een pion neer, teken een lijn met stoepkrijt of span een
afzetlint.

Spelen maar
Laat de kinderen eerst hun zwemkleding aantrekken.
Als de kinderen er klaar voor zijn laat je hen een rij vormen achter de pion of lijn. Let er hierbij goed
op dat niet altijd dezelfde kinderen vooraan staan. Laat de kinderen bijvoorbeeld getallen raden. De
eerste die het goed heeft geraden begint vooraan.
Geef het kind dat als eerst aan de beurt is een stok, knuppel of racket.
Laat het kind naar de waterpiñata toe lopen. Daar aangekomen krijgt het kind (wanneer ze dit leuk
vinden) een blinddoek om. Om het nóg leuker te maken kun je het kind nog een aantal keer
ronddraaien. Let hierbij op de veiligheid en blijf er te allen tijde bij.
Ga zelf op veilige afstand staan (achter de lijn of pion; geef het goede voorbeeld), zodat je niet geraakt
kunt worden door de rondzwaaiende stok.
Het geblinddoekte kind probeert nu met de stok (of knuppel of racket) de waterpiñata kapot te slaan.
Als de zak kapot is geslagen kan de volgende waterzak opgehangen worden.
Zijn alle kinderen geweest? Dan is het natuurlijk tijd om alle stukken van de piñatazakken op te
ruimen.

 



 

Tips en variaties:
Laat de kinderen van tevoren hun eigen piñatazak versieren met stift of andere leuke versiering. Op
deze manier krijg je waterpiñata's die nog meer op de echte piñata's lijken. Hang deze met een aantal
meter ruimte ertussen naast elkaar op. Ieder kind kan dan de eigen gemaakte piñata kapot slaan.
Is het niet zulk mooi weer buiten, maar willen jullie toch een piñata maken? Kijk dan eens naar de
volgende activiteit, voor een leuk piñata project: https://online.doenkids.nl/activities/preview/2084
Je kunt ook waterpiñata's maken met gewone ballonnen! In onderstaande blog lees je hoe je dat doet:
https://www.kidzblozzy.nl/2014/07/zomerspecial-waterpinata/

Kijktip!
https://www.youtube.com/watch?v=qTTQrhmzY6A
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