
Jippie, het is weer tijd voor

modderdag. De dag waarop we van

alles kunnen ontdekken in de

modder, zonder dat vies worden erg

is. We trekken onze oude kleren aan

en nemen een sprong in de ..

MODDER!

Tijdens modderdag staat het vrij

spelen met de elementen zand en

water centraal. Op deze dag krijgen

de kinderen ruimte om modder te

maken, te ontdekken en beleven. En

daarbij mogen ze vies worden!

Modderdag brengt veel positieve

effecten met zich mee. Naast dat het

leuk is, is het ook leerzaam en

interessant voor de kinderen. Het

voelen en ruiken van het natuurlijke

materiaal, of het bouwen van

moddertaarten breng plezier met zich

mee. Spelen met modder kan er ook

voor zorgen dat kinderen meer gaan

samen spelen en elkaar inspireren.

Door het spelen met zand, modder en

water brengt het kinderen dichterbij 

 de natuur en de frisse buitenlucht. 

Tijdens het spelen met modder, zijn

kinderen voornamelijk bezig met

sensopathisch spel. Sensopathisch

spel kan voor de kinderen als

ontspannend worden ervaren,

wanneer ze zich hieraan overgeven.

Wanneer kinderen vies mogen

worden, voelen zij zich vrijer en

gelukkiger. Ze kunnen dan beter

experimenteren en ontdekken,

zonder zich druk te maken of ze vies

mogen worden.

Wist je dat je jezelf zelfs kan

aanmelden voor modderdag op

www.modderdag.nl? Zo wordt

zichtbaar dat jij modderdag viert en

ontvang je een poster en ander

ondersteunend materiaal.

Met deze nieuwsbrief hopen we jou

in de stemming te brengen voor

modderdag en inspiratie te geven

met deze leuke activiteiten.

Veel plezier!
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Modderdag

KIKI Kansen in Kinderen



Vul een klein zwembad met water en zand, of water en potgrond. Zo
creëer je een modderbad voor de kinderen waar ze heerlijk in kunnen

zitten en kliederen met de modder. 
Je kan er zelfs een glijbaan in zetten, zodat de kinderen erin kunnen

glijden.
 

Kiki zit ook al onder de modder, zie je dat?
 
 

Modderbad



Er zijn heel veel mogelijkheden met modder. We kunnen er zelfs mee
verven. 

 
Pak een groot vel papier en leg deze neer op de grond of op een tafel.

Zorg dat je wat modder met water mengt, zodat deze wat dunner
wordt. 

Daarna kunnen de kinderen met hun vingers een mooi modder kunstwerk
maken. 

Verven met modder



Wat is er nog uitdagender dan alle elementen combineren tot een
modder parcours?

 
Je kan het modder parcours met verschillende voorwerpen maken, Kiki

geeft hieronder haar voorbeelden. 
De grond kun je omtoveren door modder met wat er zand neer te leggen.

Door middel van pionnen en een boog waar kinderen onderdoor kunnen
kruipen, creëer je een parcours. 

Modder parcours
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Kiki heeft een leuk idee. Normaal worden alle borden en bekers in de
keuken schoongemaakt. Tijd om het eens om te draaien en alles vies te

maken met modder in de keuken. 
 

Pak allemaal borden, bekers, bestek en nog meer spullen die je in de
keuken kunt vinden. Buiten kunnen de kinderen deze spullen vies maken

met modder, zand en water of ermee 'koken'. 
 

Nog leuker om een speelgoedkeukentje neer te zetten waar de kinderen
met modder kunnen spelen. 

 
Kiki is in haar keuken al druk bezig met modder. Zie je dat? 

Modder keuken


