Maak zelf regen!
We maken een regenkoker van een keukenrol
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het
geluid van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• keukenrol
• huishoudfolie
• diverse materialen naar keuze om het mee te
versieren
• macaroni of rijst

•
•
•
•
•

schaar
lijm
plakband
restjes papier
eventueel verf en penselen

Wat is een regenkoker?
Een regenkoker, of een regenmaker, is een buis met daarin klein materiaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rijst of
andere kleine korreltjes. Zodra je de buis omkeert, vallen de korreltjes naar de andere kant en hoor je een ruisend
geluid. Dit lijkt op harde, vallende regen. Op die manier kun je veel verschillende soorten (regen)geluiden maken!
Je hebt veel verschillende soorten regenkokers. Ze zijn er in verschillende formaten en van verschillend materiaal.
Je hebt ze bijvoorbeeld van bamboe, cactus of zelfs van plastic! De plastic varianten kun je in de speelgoedwinkel
of op internet kopen.

Kijktips
Kijk- en hoor hoe een 'echte' regenkoker klinkt
• https://www.youtube.com/watch?v=sXLP6z8B0i4
• https://www.youtube.com/watch?v=CRrri6bTDCw

Tip vooraf
Zorg er voor dat je genoeg keukenrollen hebt verzameld. Misschien kunnen de kinderen dit van huis meenemen,
of kun je dit van te voren zelf thuis opsparen?

Aan de slag met het maken van onze eigen regenkoker!
• Maak de keukenrol aan één kant dicht met papier of huishoudfolie.
• Doe er macaroni of rijst in maak ook de andere kant dicht met papier of huishoudfolie. Versier de keukenrol
vervolgens met bijvoorbeeld gekleurd papier, stiften, verf en ander materiaal. Het is ook leuk om reepjes
crêpepapier aan de uiteinden te plakken!
• Nu is het tijd om jouw eigen regenkoker uit te proberen! Als je er mee schudt heb je onweer. Als je hem
zachtjes heen en weer schudt hoor je de regen. Hoe harder je schudt, hoe harder de regen lijkt te vallen.
Een leuk muziekinstrument waar je veel verschillende soorten regengeluiden mee kunt maken!

Variatie-tip
In plaats van een keukenrol, kun je ook restmateriaal gebruiken! Denk bijvoorbeeld aan een lege Pringles-bus, een
stuk PVC-buis of een koker waar een poster in gezeten heeft. 'Snuffel' maar eens bij het oud papier bijvoorbeeld!

Bron:
• https://www.muminthemadhouse.com/rainbow-rainmaker-rainstick-cardboard-tube-craft/

