Smos heeft een plannetje. Hij wil ons water vuil maken.
Help Spetter om Smos te verslaan.
Superhelden, aan de slag! Red het kraantjeswater!
Spelstukken
1 speelkaart per kind
1 ponstang per juf of meester (spelbegeleider(s))
Spelverloop
Deel de speelkaarten uit aan de spelers.
Op de speelkaart staan 6 foto’s van spelletjes in Hidrodoe.
De speler zoekt één van de spelletjes op de foto. (hoeft niet in de juiste volgorde)
De speler speelt het spel op de foto.
De speler gaat naar de spelbegeleider. (loopt rond in de speelruimte)
De spelbegeleider maakt een gaatje in de foto van het spel dat gespeeld werd.
Goed zo, al 1 opdracht volbracht! Smos is verzwakt, maar nog niet verslagen.
Zes spelletjes gespeeld? Proficiat je hebt Smos verslagen!
Zin om nog meer spelletjes te spelen? Er is nog een tweede kaart. Aan de slag! (kies een ander type kaart)
Speleinde
Proficiat! Jullie hebben Smos verslagen. Het kraantjeswater is gered!

1. watervoetbal
2. aggregatietunnel (wand van ijs, water en damp)
3. waterstofraket
4. zeepbellen
5. containerschip
ereld 6. stroomtafel
7. draaikolk
8. geiser
watertuin
9. aquarium
10. glijbaan
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Scoor jij een goal met
ons waterpistool?
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Voel aan de wand, wat is
er met het water aan de
hand?

Druk op start en op het
knopje aan het stuur, nu kan
je schieten.

Een raket lanceren?
Hier kan je het leren!
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Druk op de blauwe knop,
wacht tot alle lampjes
branden, druk nu op de
rode knop. (begeleiding kan
nodig zijn)

Wat doe jij hier op?
Ik krijg een kleedje
van zeepsop!
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Neem een kijkje bij de
vissen, in de bubbel kan
je ze niet missen

Met deze kraan krijg je
in een wip een container
op het schip.

Laat je gaan op onze
spetterende glijbaan.
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Bouw een kalm kanaal of
een ruige rivier. Test de
snelheid van je bootje
hier.

Gebruik de pijltjes om de
kraan te bewegen.
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Als je op de blauwe knop
duwt, zie je hoe hoog de
geiser spuwt!

Draaien maar, zo hard je
kan, van deze draaikolk
word je sowieso fan!

9
Neem een kijkje bij de
vissen, in de bubbel kan
je ze niet missen

10
Laat je gaan op onze
spetterende glijbaan

