
 

 
 

Een gebroken been 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
De buurvrouw is aan het oefenen op haar piano maar ze kan zichzelf niet zo goed 
horen want Hoep is druk aan het timmeren. Ze roept over de schutting naar Hoep 
dat hij wat zachter moet doen, maar dan ... bam, au .... de buurvrouw ligt achter de 
schutting en heeft ontzettend veel pijn aan haar been. Hoela en Hoep halen haar 
snel op en komen erachter dat de buurvrouw haar been heeft gebroken. Daar moet 
snel gips omheen!                            

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
De kinderen gaan het been van een pop in het gips zetten. 

Been gipsen  
De kinderen gaan het been van een pop in het gips zetten.        

       
 
 

 

 

 

 
Voorbeeldvragen:  
- Heb jij wel eens iets gebroken? Wat is je been breken eigenlijk? Is dat net als een 
glas of een tak breken? Kun je het zien aan de buitenkant? 
- Wat zit er dan in je been? Aan de binnenkant? 
- Waarom moet er gips om een gebroken been? 

Nodig:  
- Gipsrolletjes 
- Verbandrolletjes 
- Witte poppenkous 
- Watten 
- Schaar 
- Water 
- Tape om het verband dicht te 

plakken 



 

 
 

- Wat heb je nodig om een been te gipsen? Heb je pleisters nodig? 
- Wat moet er als eerste om het been van pop heen? (watten) 
- Waarom gebruik je eerst zachte watten? 
- Wat moet er als laatste om het been van pop heen? (gips) 
- Hoe moet je dat om het been doen? Waarom is het niet hard? 
- Waarom moet het hard zijn? Hoe maak je het hard? 
- Nu kan pop haar been niet meer bewegen, waarom is dat goed? 

Kar maken voor Pop  
De kinderen maken een kar voor pop omdat ze met een gebroken been niet kan 
lopen.   

       

Voorbeeldvragen:  
- Als je been in het gips zit, kan je dan meteen weer lopen? 
- Waarom mag je niet lopen met een gipsen been? 
- Hoe kan pop dan ergens naar toe? 
- Wat kun je voor pop maken zodat ze wel ergens naar toe kan? 
- Hoe groot moet de kar zijn? 
- Hoeveel wielen heb je nodig? Waarom? Wat gebeurt er met de kar als je maar 2 
wielen hebt? En als je 3 wielen hebt? Probeer maar eens. 
- Wat heb je allemaal nodig? 
- Hoe kun je de latten en planken aan elkaar vast maken? (Met bouten en moeren) 

Nodig:  
- Constructiemateriaal: 
latten, moeren, bouten, 
wielen. Als dit niet op de 
groep aanwezig is kan er ook 
bijvoorbeeld duplo gebruikt 
worden 
- Kussentjes waar pop op 
kan zitten en haar been op 

kan leggen 

 



 

 
 

Methodes: 
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes: 

Ik & Co Au! 
Puk & Co Hatsjoe!  

 


