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ZANDWATERTAFEL 
Spel Rekendoelen Taaldoelen 

Gekleurde rijst. 
Lege flessen, trechters en een 
vak met gekleurde rijst op een 
wasmachinebak. 
Kinderen vullen de lege flessen 
met de gekleurde rijst 

R>meten>inhoud 
-vergelijken en ordenen op 
inhoud 
-aflezen van meetuitkomsten 
begrippen, vol-leeg,  
                 meer- minder,  
                smal-breed,  
                licht-zwaar 

 

Ongevormd materiaal in zand-
watertaflel 

R>meetkunde 
-oriënteren en lokaliseren 
-construeren 
-opereren met vormen en 
figuren (ook spiegelen) 

 

Herfsttafel / beleeftafel 
Vul met herfstmateriaal en 
bakjes om te sorteren en 
weegschaal 
 
Kabouterpad maken met 
steentjes, schijfjes 
boomschors, kabouterhuisjes 
nummeren, dieren verstoppen 

R> getalbegrip 
-omgaan met hoeveelheden en 
getallen 
R>Meten> gewicht en inhoud 
 
 
R>Meetkunde 
Oriënteren lokaliseren 
R>getalbegrip>telrij 

T<> woordenschat 
Rekenbegrippen  
zwaar-licht,  
vol-leeg,  
meer-minder 
 
T> mondelinge taalvaardigheid 
Gesprekken over ervaringen en 
samen een plan maken 

Bakkerij in de zandwatertafel 
Echte cakevorm, maatbeker, 
garde, lepels etc 
Materiaal om taartjes mee te 
versieren 

R> Meetkunde 
Oriënteren en lokaliseren 
Construeren 
Opereren met vormen en 
figuren 

T>Mondelinge taalvaardigheid 
Gespreken en redeneren 

‘Merijn ontmoet de dieren’ 
Naspelen verhaal in 
zandwatertafel met doosjes 
voor de dieren 

R>Meetkunde> 
Oriënteren en lokaliseren 
Construeren 

 

 
EEN PASSEND AANBOD IN DE ZAND-WATERTAFEL : 
 
Leren spelen: Meespelen door de leerkracht of een sterkere leerling 
                       Rekenen: Picto’s gebruiken ter ondersteuning van het spelrepertoire 
                       Taal: benoemen, verwoorden, imitatie 
                       In de kring uitleg geven door voor- en nadoen van de spelmogelijkheden 
                       Structureer en zorg voor niet te veel materiaal 
 
Spel verrijken: Visualisering door gebruik van boeken en afbeeldingen of filmpje 
                        Zorg voor afwisseling in materialen die aansluiten bij spelbehoeften 
                        Samenspel met taalproductie: bijv.zandtovenaar. De een tekent de nader verwoordt 
                        Speel verstopspelletjes door voorwerpen te verstoppen in de vulling van de tafel 
                        Stimuleer tot oplossingsgericht denken 
                        Stel open en activerende vragen 
 
Rijke basis:     Zorg voor een variatie in vulling van de zandwatertafel,  
                        werk eventueel met kleine bakken en of wasmachinebak: 
                        Naast zand en water ook, mais, noten, pasta, confetti, kralen, gelparels,  
                        scheerschuim etc.  
                        Bied de materialen geordend aan zodat het overzichtelijk blijft. 
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                        Voeg passend wereldspelmateriaal toe: waterdieren poppetjes, kiepauto’s,  
                        badeendjes, watermolen etc. 
                        Voeg realistisch materiaal toe: schep, bakblik, lepels, cakevormjes, maatbekers,  
                        Weegschaal, etc. 
                        Voeg spiegels toe aan de tafel. 
                        Maak een vertelspeeltafel n.a.v. een prentenboek met de vulling van de tafel..  

 

 

Raadpleeg ter inspiratie op youtube het filmpje van Kodokids (Inpiring Exploration) over het werken 

met de Sensory Table: (sensorische ervaringen in de zand-watertafel) 

https://youtu.be/GPrhpwiYtgY   

 

https://youtu.be/GPrhpwiYtgY

