
Spelen met de slazwierder 

Tijdens deze activiteit werken we met de slazwierder rond voelen en beleven. Als je 
kind dit leuk vindt, probeer dan ook eens de activiteit “Schilderen met de 
slazwierder”. Veel plezier! 

Stap 1 

We zetten alles klaar:  

* een slazwierder 
* een beetje water 
* kindershampoo/zeep 
* een rietje 
* een beetje pasta 
 

 

Stap 2 

    

Giet een klein beetje water in de slazwierder. Een beetje want anders heeft het 
water te veel weerstand en draait hij niet goed rond. Laat je kind even kennismaken 
met de slazwierder. Laat het eerst even horen van op afstand, er samen even aan 
voelen… Leg het even tegen zijn/haar arm, been, buik, oor, ... Kijk hoe je kind 
reageert op het geluid en/ of de trillingen. Probeer te ontdekken wat je kind fijn 
vindt.  

Stap 3 

   

Haal nu het deksel van de slazwierder en voeg er een druppeltje kindershampoo 
aan toe. Handjes tegen of rond de slazwierder leggen en draaien maar. 



De shampoo vormt een schuimlaagje. Open de slazwierder en laat je kind aan het 
schuim voelen. Giet nu wat extra water in de kom en laat je kind maar wat spelen, 
ruiken en voelen aan het water. De kindershampoo geeft een ander gevoel aan 
het water, het ruikt lekker en het kan geen kwaad als je kind per ongeluk even zijn 
hand in zijn mond steekt. 

Blaas nu met het rietje extra bellen in het water. Blaas eerst even door het rietje wat 
lucht richting je kind. Dan in het water. De meeste kinderen vinden dit geluid heel  
grappig.  

   

Als je een extra beleving wil toevoegen, kan je bv. pasta of andere voeldingen (bad 
speelgoed, een sponsje, …) toevoegen. 

Vanaf dat je extra dingen gaat toevoegen, is het wel heel belangrijk dat je je kind 
extra in het oog houdt zodat het niets in zijn mond kan steken. 

Veel plezier! 


