
 

De autowasstraat
Maak een eigen autowasstraat en was de 'auto's'
Wat moet er met auto's gebeuren als ze vies zijn? Precies! Ze moeten door de
wasstraat! Met sponsjes, theedoeken, afwasborstels en een sopje maken we
onze auto's weer helemaal schoon.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek, Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Zelfstandigheid
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar),
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Sport & bewegen

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

emmers met water
afwasmiddel of schoonmaakmiddel
sponsjes
afwasborstel(s)
theedoeken
vaatdoekjes

'auto's' (liefst buitenspeelmateriaal)
evt. tuinslang
gietertjes
kleine (speelgoed) emmertjes

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind gebruikt zowel zijn grove motoriek als zijn fijne motoriek bij het wassen van de auto's. Het kind
pakt een spons of doen en maakt de auto daarmee schoon. Verder voelt het kind allerlei materialen tijdens
deze activiteit (sensomotorische ontwikkeling). Water, sponzen, zeep, doeken, afwasborstels, enz. Het kind
probeert zelfstandig de auto's te wassen en doet dit op zijn eigen manier. Samen bespreken jullie dat de
auto's gewassen moeten worden. Wat doen we als eerste en wat als laatste? Dit stimuleert de mondelinge
taalontwikkeling.

Voorbereiding
Zet alle materialen klaar en maak een circuit. Je begint met emmers met sop en sponsjes om de auto's
schoon te maken, dan emmers met schoon water (of een tuinslang) om het sop af te spoelen, dan (thee)
doeken om de auto's weer droog te maken. Voor het droogmaken kun je ook eventueel een föhn gebruiken
(bedien deze dan wel zelf).

 



 

Wassen maar!
Laat de kinderen rijdend materiaal verzamelen en vertel dat de auto's allemaal gewassen moeten worden.
Maar hoe gaan we beginnen? Wat gaan we eerst doen en wat als laatste? Bespreek dit samen.

Start bij de emmers met sop. Laat de kinderen de auto's goed schoonmaken met sponsjes/afwasborstels
enz. Daarna rijden de auto's verder de wasstraat in. Daar worden ze schoongespoeld. Dit kan met een
tuinslang, maar ook met emmers met schoonwater. Laat kinderen eventueel hun gietertjes of kleinere
emmers vullen met schoon water om het sop van de auto's af spoelen.

Als laatste moeten de auto's worden afgedroogd. Dit kunnen de kinderen doen met de (thee)doeken, maar
je kan ook evt. een föhn gebruiken. Bedien deze wel zelf!

Inspiratie
Op internet kun je prachtige tutorials voor 'echte' wasstraten vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op
designmom.com. Het is wel wat werk, maar dan heb je ook iets heel gaafs!

Link:
http://www.designmom.com/2013/07/diy-tricycle-car-wash/
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