
 

Mini moeras 
Tover een watertafel of plastic bak om tot mini moeras
Wat cool! Een eigen mini moeras. Kun jij de krokodil of de slang in het moeras 
vinden? 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

Voorbereiding
Tijdens deze activiteit heb je de keuze om op verschillende manieren een moeras te maken in een watertafel 
of plastic bak. Maak een keuze en zet de materialen klaar. Opties: 

• Moeras van slijm
• Moeras van water
• Natuurlijk moeras

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de sensomotorische ontwikkeling tijdens deze activiteit. Het kind voelt verschillende materialen in 
de watertafel of plastic bak. Het kind gebruikt zijn �jne motoriek bij het vastpakken van de verschillende 
materialen. Speelt het kind samen met anderen, dan stimuleer je ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Samen komen de kinderen tot een spel. Het kind bedenkt zelf waar wat in het moeras komt. Dit stimuleert de 
creatieve ontwikkeling.

Introduceer de activiteit
Jullie maken een moeras waar de kinderen straks mee kunnen spelen. Maar wat is een moeras? En waar 
vinden we een moeras? Ga hier samen met de kinderen over in gesprek. Welke dieren leven er in een moeras? 
Lees samen evt. een boekje over de jungle. Suggesties:

• De jungle - Marion Billet
• Pop-up Jungle - Usborne Publishers 
• Geluiden in de jungle - Usborne Publishers
• Krrrr... okodil! - Catherine Rayner

 



 

Wat heb je nodig?
Moeras van slijm

• watertafel of een grote plastic bak
• Glibbi slijm (https://bit.ly/2ZVFGEJ)
• pool noodle
• speelgoed moeras wezens: slang, krokodil, kikkers, etc. 
• water

Moeras van slijm
Vul de watertafel of een grote plastic bak met een laag water. Voeg vervolgens het zakje Glibbi slijm toe. Kijk 
zelf even hoeveel je nodig hebt van dit poeder. Je zult zien dat het poeder oplost in het water en dat het slijm 
wordt. Vervolgens knip je bloemen uit het pool noodle materiaal. 
Voeg de bloemen en de moeraswezens toe aan het slijm. Spelen maar! 

Wat heb je nodig?
Moeras van water 

• watertafel of een grote plastic bak
• groen crêpepapier
• water
• speelgoed moeras wezens: slang, krokodil, kikkers, schildpadden, etc. 
• gras 
• groen foam
• schaar

Moeras van water
Vul de watertafel of de grote plastic bak met water en maak het water groen door er crêpepapier doorheen te 
halen. Knip vervolgens uit het groene foam een paar waterlelies. Leg de waterlelies op het water en voeg de 
verschillende moeras wezens toe. Tenslotte voeg je wat gras toe aan het moeras. De krokodillen kunnen zich 
hier goed in verschuilen. 

 



 

Wat heb je nodig?
Natuurlijk moeras

• watertafel of grote plastic bak
• water 
• tuinaarde 
• takken
• gras
• stenen
• speelgoed moeras wezens: slang, krokodil, schildpad, kikker, hagedis, etc. 

Natuurlijk moeras
Vul de watertafel of de grote plastic bak met wat water en tuinaarde en maak hier modder van. Voeg de 
takken, gras en stenen toe. Vervolgens plaats je de speelgoed moeras wezens in de modder. Tijd om te 
spelen!

 



 

Tip
Op internet kun je allerlei moeras geluiden vinden. Speel de geluiden af terwijl jullie spelen met het mini 
moeras!

Moeras geluiden
• https://youtu.be/YdhsgWwK9ls
• https://youtu.be/CEXk7gd7nKo
• https://youtu.be/4rRHI3o_PB8

 


