Japans wc-tikkertje
Duur
: 45 minuten
Ontwikkelingsgebied : Spelontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Doelgroep
: 4-12 jaar
Locatie
: Binnenruimte
Buitenruimte

Wat heb je nodig?
5 plantenspuiten

Uitleg activiteit
Het originele wc-tikkertje veranderen we naar het Japans. Daar gebruiken ze water om hun billen schoon te
spoelen in plaats van het gebruik van wc-papier.

Voorbereiding
Verdeel de 5 plantenspuiten over de ruimte. Je kunt dit spel ook buiten doen, bepaal dan wel het speelveld
door het af te zetten met pionnen of onderling af te spreken.

Uitvoering
Geef de kinderen eerst de volgende korte uitleg:
In Japan hebben ze in vergelijking met de Nederlandse wc’s erg bijzondere openbare toiletten. Er wordt onder
andere een muziekje afgespeeld op het toilet zodat je je buurman of buurvrouw niet hoeft te horen! Ook worden
je billen schoongespoeld met een straal water in plaats van met wc papier. Wij gaan het spel ‘wc-tikkertje’
veranderen naar een Japanse vorm van ‘wc-tikkertje’.
Vraag of er iemand graag de tikker wilt zijn en wijs er anders iemand aan. Leg uit: Het is de bedoeling dat de
tikker zo veel mogelijk kinderen tikt. Als je wordt getikt ga je met één knie op de grond en je andere voet zet je
op de grond, nu sta je alsof je een wc bent. Om bevrijd te worden zijn er twee stappen die voltooid moeiten
worden.
Allereerst moet een ander kind dat nog niet getikt is op de knie van de wc gaan zitten en 2 regels van een
zelfgekozen liedje zingen. Hierna mag de wc opstaan maar moet de wc wel blijven staan en zijn benen wijd
doen. Dan kan een kind dat nog niet getikt is (dit hoeft niet hetzelfde kind te zijn) de wc bevrijden door onder de
benen van de wc door te gaan en met de plantenspuit te spuiten alsof er wordt doorgetrokken.
Als dit is gelukt zonder getikt te worden is de wc vrij en mag hij of zij iemand bevrijden met de plantenspuit. De
plantenspuiten mogen continu worden doorgegeven maar alleen de kinderen met een plantenspuit mogen
iemand (een wc) bevrijden.
De eerste stap (het liedje zingen) mag wel ieder kind uitvoeren zonder plantenspuit. Als je de plantenspuit in je
handen hebt en vervolgens wordt getikt moet je de plantenspuit achterlaten waar jij getikt bent.
Na 10 minuten wordt het spel gestopt en wordt er geteld hoeveel kinderen er als wc’s staan. Nu mag het

volgende kind proberen zoveel mogelijk kinderen te tikken. Na 10 minuten wordt weer het spel gestopt en wordt
er gekeken hoeveel kinderen er als wc’s staan. Kunnen de kinderen elkaars record verbreken?

