
 

 
 

Mijn schaduw 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela speelt tikkertje met haar schaduw. Ze is erg verbaasd dat haar schaduw niet 
wegloopt. En haar schaduw kan ook al niet praten. Hoep legt haar uit wat een 
schaduw is en dat je schaduw van de zon komt. Maar als hij het wil uitleggen hoe 
het dan werkt, weet Hoep het zelf ook niet precies. Gelukkig kunnen de kinderen 
aan Hoela en Hoep laten zien hoe je zelf schaduwen kan maken. Tikkertje spelen 
met je schaduw lukte Hoela niet, maar de kinderen laten zien dat je wel een heel 
leuk schaduwtheater kunt maken met allerlei spullen! 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Schaduwen maken  
De kinderen maken schaduwen met voorwerpen op een witte muur of een wit 
laken.        

       
 
Voorbeeldvragen:  
- Wat heb je vast? 
- Hoe maak je nu een schaduw? 
- Hoe zal de schaduw er uit gaan zien? 
- Waar ga je schijnen met je lamp? Waar zal de schaduw dan komen? 

Nodig:  
- Witte muur of wit laken 
- Zaklampen 
- Verschillende voorwerpen, 
bijvoorbeeld plastic fles, pop, 
grote speelgoedauto 



 

 
 

- Kan je de schaduw ook groter maken? 
- Verandert de schaduw als je de lamp op een andere plek laat schijnen? 
- Welke spullen hebben een schaduw? Is er ook iets wat geen schaduw heeft? 
- Zijn alle schaduwen even donker? Hoe komt dat? 

Tip: Gebruik stoepkrijt om de schaduwen over te trekken. Zo kunnen de kinderen 
zien dat de plek van de schaduw verandert wanneer je de zaklamp ergens anders 
houdt. 

Schaduwspel maken 
De kinderen maken met hun lichaam schaduwen achter een laken. 

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe kunnen de kinderen die aan de andere kant van het laken staan een schaduw 
zien? 
- Waar moet jij dan gaan staan? 
- Wat denk je dat ze nu allemaal zien? 
- Houd eens iets vast. Kan je dat in je eigen schaduw verstoppen? Waar is dat dan 
gebleven? Is die schaduw dan ook echt weg? 
- Hoe kan je de schaduw groter laten worden? 
- Ik zie nu geen neus? Hoe komt dat? Kun je er ook voor zorgen dat je de neus wel 
ziet? En kan ik ook de ogen zien? Waarom wel/ niet? 
- Hoe kan je 2 schaduwkinderen samen 1 schaduwkind laten worden? (achter 
elkaar gaan staan) 
- Hoe denk je dat het er aan de andere kant van het doek uitziet? 

Nodig:  
-  Laken 
- Waslijn + wasknijpers 
- Bureaulamp of 
schemerlamp 
- Verschillende voorwerpen, 
bijvoorbeeld een paraplu, een 

boek en een kam. 

 



 

 
 

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

Schatkist Ik & Co 
Buiten spelen Speel je mee 


