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Leg een druppel op een
veertje of op een blaadje. Kijk
door de druppel. Wat zie je?
Hoe groot kan een druppel
worden? Wat gebeurt er als de
regendruppel te groot wordt?
Blijft een druppel hangen als je
een grasspriet ondersteboven
houdt?

Ga naar buiten als het regent.
Probeer de regendruppels op te
vangen met je mond of met je
handen. Proef de
regendruppels. Voel de regen op
je gezicht, op je handen, in je
haren. Probeer een regendruppel
te volgen met je ogen. Kijk naar
de kringen van regendruppels in
een plas. Kijk naar de regen op
het dak en volg de weg van het
water naar beneden, door de
dakgoot en de regenpijp naar
het afvoerputje. Luister naar de
regendruppels die vallen in een
plas. Ruik de regen.

Maak buiten van plastic flessen,
bekertjes, buisjes, rietjes en
ander (waterdicht) materiaal
een waterbaan.

Vul 3 bekers voor de helft met
water. Doe in beker 1 een
halve eetlepel afwasmiddel. In
beker 2 een hele eetlepel
afwasmiddel.
En in beker 3 twee eetlepels.
Roer nu goed. Probeer alle 3 de
soorten bellenblaas uit. Welke
is het beste?

Achter het woord water kun je
een heleboel andere woorden
plaatsen om het woord langer te
maken. Hoeveel woorden ken
jij?

Zelf waterijsjes maken.
Nodig: fruit naar keuze, 100 ml
limonadesiroop en 200 ml
water. Schenk het water bij de
siroop. Snijd het fruit in
plakjes. Vul vormpjes met het
fruit. Giet de siroop erbij totdat
het vormpje is gevuld. Nu in de
vriezer en een aantal uren
geduld. Daarna smullen maar...

Hoe ziet jouw ideaal
subtropisch zwemparadijs
eruit? Laat je fantasie de vrije
loop...
Maak een duidelijke
plattegrond. Denk ook aan de
legenda.

Als het niet regent, kun je in een
omgekeerde paraplu ballen
vangen. Als je alleen bent, kun
je de paraplu ook ergens
ophangen. Hoeveel ballen kun jij
in de paraplu gooien?

Vul elke dag op 3 tijdstippen
een gevoelsthermometer in.

