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De avonturen van Droppie Water 
 
Benodigdheden 

• de handpop Droppie de waterdruppel 

• standaard voor het werkboek 

• onderstaand verhaal 
 
Zet het werkboek op de standaard zodat de kinderen de grote gekleurde platen  
kunnen zien en degene die voorleest deze tekst (en de kleine platen). 
 
Neem de handpop vast (steek twee vingers door de lus op de rug) en laat de pop zeggen:  
 
Hallo ik ben Droppie.  
Mijn moeder noemt mij Dropinus Marinus Watervandewolk  
maar alle anderen zeggen Droppie of Droppie Water.  
Kunnen jullie ook zien wat ik ben?  
 
(Laat de kinderen hier raden.) 
 
Ja, helemaal goed: ik ben een waterdruppel  
en ik ben hier om jullie een verhaal te vertellen. 
Dan weten jullie wat een waterdruppel beleeft! 
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Het begon allemaal op die ene dag.  
Ik zat samen met al mijn vriendjes heel hoog in de lucht op een wolk.  
We waren lekker aan het spelen want het was heel mooi weer.  
 
Mijn beste vriendje zei: Weet je, ik weet wat leuks.  
Zullen we eens kijken wie er het eerst op de grond terecht komt?  
We springen zo met z’n allen tegelijk van de wolk naar beneden  
en dan heeft degene die als eerste de grond aanraakt gewonnen.  
 
We vonden het allemaal een super goed idee.  
We gingen op het randje van de wolk staan.  
En we begonnen af te tellen: 1 ... en 2 ... en 3 ... en klaar voor de start: Af !!!!! 
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Daar ging ik met al mijn vriendjes de waterdruppels.  
We vielen allemaal naar beneden.  
Jeetje wat gingen we snel, we vielen en vielen en vielen.  
 
En opeens tussen alle andere wolken door zagen we de grond op ons afkomen.  
Oh, ik ga winnen, riep een waterdruppel.  
Nee, ik!, zei een ander, nee ik!  
Ik zag dat mijn vriendjes hun best deden om als eerste beneden te zijn.  
Ik wilde winnen dus ik probeerde nog sneller te gaan.  
En ja hoor, ik had nét op het nippertje gewonnen!  
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Eén van mijn vriendjes had niet zo goed opgelet. 
Hij wilde óók zo verschrikkelijk graag winnen! 
En nou was hij precies in de hondenpoep terecht gekomen … 
Gelukkig was de beek dichtbij. 
Hij kon zich snel schoon wassen. 
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In de beek gingen we lekker een stukje zwemmen en varen.  
En weet je wat zo leuk was:  
er waren nog een heleboel andere waterdruppels om mee te spelen.  



 6 

Boem! Wat botste daar tegen onze boot? 
We waren bang dat we gingen zinken. 
We keken over de rand en zagen ... een plastic fles! 
Wie heeft die in het water gegooid?! 
Die fles hoort toch in de prullenbak!! 



 7 

We waren zó geschrokken,  
we hadden niet eens door dat we al bijna bij de zee waren.  
Dat merkte ik pas toen ik een heeeel lief dier zag.  
Kunnen jullie ook zien wat voor dier het is?  
 
(Laat de kinderen hier raden.) 
 
Ja, hartstikke goed: het was een dolfijn!  
Hij duwde ons bootje met zijn neus vooruit. 
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Toen moesten we alleen nog wachten op mooi weer  
voordat we weer naar boven konden.  
Als wij waterdruppels namelijk beneden op de grond of in de zee zijn  
en het zonnetje gaat schijnen,  
dan worden we naar het zonnetje toe getrokken  
en zo komen we weer op onze wolk.  
Toen we boven waren begonnen alle anderen te klappen.  
Ze hadden vanaf de wolk naar beneden gekeken  
en gezien dat ik had gewonnen. 
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Zo is dit een spelletje geworden dat we heel vaak doen.  
Elke keer als het boven op de wolk erg druk is  
gaan mijn vriendjes en ik op de rand staan  
en gaan we kijken wie als eerste beneden is.  
Ik heb al een paar keer gewonnen! 
 
Dus nou weten jullie hoe het komt  
dat er af en toe regendruppels naar beneden komen.  
 
Maar al mijn vriendjes en ik kunnen op heel veel plaatsen zitten.  
Ik zit meestal op een wolk, maar een vriendje van mij zit graag in de zee.  
Weten jullie eigenlijk nog een paar plekjes waar jullie vriendjes van mij tegen kunnen komen? 
 
 

(Laat de kinderen hier noemen waar je nog meer water tegenkomt.  
Zorg ervoor dat in ieder geval de dingen genoemd zijn die ook op de plaatjes van het dominospel voorkomen:  
(zon) – wolk – sneeuwman –regen (paraplu) – rivier of zee (boot) – toilet – kraan.) 
 



 10 

 


