
 

 
 

Sneeuwglijbaan 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Als Hoep naar buiten komt in zijn zwembroek met duikbril en zwemband, glijdt hij 
uit! Het is winter…het heeft gesneeuwd! Hoela vindt het prachtig en wil een 
sneeuwglijbaan maken, maar Hoep heeft voor vandaag wel genoeg gegleden. Hij 
heeft het zo koud dat hij met zijn kar naar een plek wil racen waar het wel lekker 
warm is. Maar zijn kar is helemaal ingesneeuwd! Hoela heeft geen idee hoe ze een 
sneeuwglijbaan kan maken en daardoor kan ze de sneeuw die op Hoeps kar ligt, 
heel goed kan gebruiken!                                   

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.  

Glijbaan  
Maak met de kinderen van zachte speelblokken en een plank een glijbaan. Laat ze 
zelf beredeneren hoe de glijbaan sneller zal gaan.                 

       

Voorbeeldvragen:  
- Wat moet je maken als je wil glijden?   
- Waar moet je beginnen met glijden?  
- Kun je ook laag beginnen met glijden? Waarom niet?  
- Hoe kan je de glijbaan sneller laten gaan? En hoe juist langzamer?  

Nodig:  
- Grote plank  
- Zachte speelblokken 

en kussens 



 

 
 

- Wat gebeurt er dan?  
- Wat heb je nodig voor een glijbaan?   
- Denk je dat de glijbaan hard glijdt? Waarom denk je dat?   

Wat glijdt het beste? 
Laat de kinderen zelf zoeken naar spullen waarop je het best kan glijden. Laat ze de 
spullen vervolgens testen.        

      

Voorbeeldvragen:  
- Kan je nu gewoon naar beneden glijden? Probeer het maar eens!   
- Hoe zou je nog beter kunnen glijden?   
- Wat heb je in je hand? Kan je daarmee glijden? Waarom denk je dat?   
- Hoe moet het ding waarmee je gaat glijden aanvoelen? Glad of bobbelig?   
- Waar moet het van gemaakt zijn? En waarom?  
- Waarmee kon je heel goed glijden? Hoe kwam dat?   
- Hoe voelt de onderkant daarvan aan? En hoe ziet het eruit?   
- Waarmee kan je het allerbeste glijden?    

Tip: Ga met de kinderen naar buiten en laat de kinderen in de zandbak met een berg 
zand en een plank nog een glijbaan maken. Als ze zelf klaar zijn met glijden, kunnen 
ze ook poppen en knuffels laten glijden!   

 

 

Nodig:  
- Kussen  
- Plastic zak  
- Zwemband  

- Krant 



 

 
 

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

Schatkast Bewegen, Ik kan bouwen!  
Ik & Ko Speel je mee?  
Kaleidoscoop Dans en beweging 


