
 

Wonderlijke oceaan 
Maak een oceaan van een bak plastic, water en versiersels
Met een beetje blauwe kleurstof, een plastic bak en water beginnen we. 
Daarna maken we zelf het leven in onze eigen oceaan. Doe je mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen, Wereldoriëntatie

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

• pailletten rond 6mm
• verf in de kleuren licht- en donkerblauw
• schaar
• perforator
• plastic bak

• water
• allerlei stukjes rest materiaal
• foam
• steentjes
• plantjes
• lege flessen

Wat heb je nodig?

Voorbereiding
Bespreek van te voren of je deze activiteit mag uitvoeren volgens het beleid van jouw organisatie i.v.m. het 
gebruik van water in een bak. Voer deze activiteit alleen met oudere peuters of kleuters uit. 
Maak één of meerdere plastic bakken leeg en schoon. Het is het leukste om doorzichtige bakken te 
gebruiken. Je kunt ook een mini-variant maken en de kinderen een vaas of glas geven.

Introduceer de activiteit
Samen met de kinderen ga je in gesprek over de oceaan. Wat is een oceaan? Wie heeft er wel eens in een 
oceaan gezwommen? Welke dieren leven er in een oceaan?
Lees samen een boekje over de oceaan. Suggesties: 

• Ontdek de oceaan, Susie Brooks 
• De zoektocht van papa zeepaardje, Anita Bijsterbosch 

 



 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan de beeldende 
expressie wat het kind gebruikt om tot een fantasiespel te komen. De fijne motoriek wordt hierbij 
gestimuleerd door voorwerpen in het water op te pakken. Ook leren de kinderen samen met elkaar om te 
gaan door tot een samenspel te komen (sociaal-emotionele ontwikkeling). We delen namelijk samen de 
plastic bak. Het kind leert wat over de oceaan (wereldoriëntatie) en daarbij stimuleer je de mondelinge 
taalontwikkeling. Tijdens het samenspel stimuleert het kind ook de taalontwikkeling. Het kind voelt het 
water en de verschillende voorwerpen. Hiermee stimuleer je de sensomotorische ontwikkeling.  

Aan de slag! 
Vul de bak met water en meng het water met wat blauwe verf. Laat de fantasie van de kinderen de vrije 
loop en laat hen de oceaan vullen met leuke versiersels. Ook plantjes en steentjes kunnen gebruikt worden.
Na het maken van de oceaan kunnen de kinderen lekker spelen met het water. Maak hierbij gebruik van 
lege flessen en bakjes.
Zie onderstaande foto's ter inspiratie. 

Tip
Blijf altijd bij de kinderen in de buurt wanneer ze met een bak water spelen!! 

 


