
 

 
 

Uch! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is aan het opruimen, en tot zijn verbazing wil Hoela hem niet helpen. Zij is 

vandaag namelijk een indiaan. En indianen? Die hebben een hut nodig. De kinderen 

gaan uitzoeken hoe ze die het beste kunnen bouwen. Maar dan is Hoela nog steeds 

niet tevreden... 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn veel variaties mogelijk op de activiteiten in de uitzendingen. Misschien komt 

een kind in de groep tijdens het kijken al op een idee, probeer daar dan op door te 

gaan in een eigen activiteit.   

De indianenhut  

Een eigen indianenhut bouwen vinden jonge kinderen vaak het leukste wat er is. 

Laat de kinderen vooral zelf aan de slag gaan met de spullen. Stel af en toe een 

open vraag om de kinderen te stimuleren zelf na te denken.     

      

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe groot moet de hut worden als we er allemaal in moeten passen?  

- Waarmee begin je als je een hut bouwt?  

Nodig:  
- Wasrek  
- Dekens/lakens  
- Wasknijpers  
- Kinderstoeltjes   
- Grote blokken  

- Kussens   



 

 
 

- Wat doe je met het wasrek?  

- Waar komen de ingang en de uitgang? Waarom?  

- Hoe zorg je ervoor dat de dekens/lakens goed blijven liggen?  

- Waarom heb je het wasrek nodig?   

- Met welke spullen kun je de hut inrichten/gezellig maken?  

Van groot naar klein: een totempaal bouwen  

De kinderen gaan met emmers een totempaal bouwen. Ze ontdekken, dat je de 

emmers en doosjes van groot naar klein moet stapelen om een stevige toren te 

krijgen. Als twee emmers even groot zijn, kan er een stuk karton tussen.               

  

Voorbeeldvragen: 

- Welk blok gaat onder als je een toren bouwt van blokken? Waarom?  

- Met welke emmer/doos zouden we dan moeten beginnen?  

- En wat doe je bovenop?  

- Hoe hoog moet de totempaal worden? Hoe komen we zo hoog?  

- Wat kun je gebruiken als twee emmers even groot zijn? Waarom?  

- Zet een emmer met de ‘open’ kant naar boven. Kun je nu nog verder bouwen? 

Waarom wel/niet?  

  

Nodig: 
- 3 zandbakemmertjes 
- 2 grotere emmers  
- 3 doosjes in verschillende 
maten  
- 2broodtrommeltjes 
- Stukken karton   
- Kistje om op te staan 

 



 

 
 

Tip: Als de kinderen er niet uitkomen, kunnen jullie eerst oefenen met gewone 

blokken: hoe bouw je daar een stevige toren mee? En wat doe je als twee blokken 

even groot zijn?   

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko: ‘Kunst’   

Ik & Ko: ‘Piraten’   

Piramide: ‘Muis en olifant’   


