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Keuzeactiviteit voor groep 1-2

Zandwatertafel: boerderijdieren

Ontwikkelingsgebied
Rekenen

Organisatie

 Kleine groep

 Rekenen

 Duur activiteit: 20 minuten

Leerdoel
Omgaan met hoeveelheden: eerlijk verdelen van 
voer, water voor de dieren over verschillende 
bakjes

Materialen
•  zandtafel
•	 	fijn	zaagsel	als	bedding	voor	de	zandtafel	

(zaagsel kan ook gebruikt worden als 
dierenvoer)

• losse waterbak met een dun laagje water
•  houten treeplank of smalle houten bak als 

verbindingselement tussen zandtafel en 
waterbak (soort loopbrug)

• klein emmertje met water (om bij te vullen)
•  boerderijdieren: varkens, paarden, koeien, 

kippen
•  tonnetjes of kleine bakjes die als voerbakken 

dienen
•  plastic bekertjes om dierenvoer om te 

schudden

Voorbereiding
Stallage zandtafel, waterbak en loopbrug 
opzetten, en zandtafel vullen met zaagsel.

Inleiding
Deze activiteit is een mooie aansluiting op de 
Kleuterpleinthema’s Op de boerderij en Alles 
groeit. Neem de kinderen mee naar de stallage 
met zandtafel, waterbak en loopbrug. De 
boerderijdieren zitten in een aparte bak. Laat de 
kinderen zelf een inrichting bedenken voor de 
leefplaatsen van alle dieren.

Kern
De kinderen gaan aan de slag. Ze maken een 
indeling van de leefplaatsen en bedenken op 
welke plekken de voederbakken mogen staan. 
Dit kan ieder voor zich of in samenwerking. Er 
moet goed nagedacht worden of er voor alle 
dieren geschikte bakjes en tonnetjes zijn om uit 
te eten of drinken. Een paard heeft iets anders 
nodig dan een kip. Laat de kinderen hier zoveel 
mogelijk zelf over nadenken en de inrichting 
eventueel aanpassen.

Als alles is ingericht, kan er gewerkt worden. 
Welke dieren krijgen als eerste eten? Krijgen 
alle paarden dezelfde hoeveelheid eten? En 
de varkens ook? Hoe kun je het eten eerlijk 
verdelen over alle dieren? Welke dieren vinden 
het	fijn	om	even	te	poedelen	in	de	waterbak?

Afsluiting
Zijn de kinderen klaar? De kinderen bekijken de 
leefruimtes van de dieren en vertellen hoe ze 
het voer verdeeld hebben over de dieren.


