Trucjes
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep heeft een boek vol met trucjes. Hij is ze druk aan het oefenen. Hoela kan ook
trucjes! Samen willen ze een nieuw trucje uitproberen. Je hebt een emmer nodig en
water. Maar helaas dit trucje gaat helemaal mis. Gelukkig kunnen de kinderen Hoela
en Hoep helpen. Uiteindelijk wordt het een grote show met trucjes die iedereen zal
verbazen. Ze staan zelfs op ballonnen!
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.
Truc: Emmer water ronddraaien
Laat de kinderen een emmer vullen met water. Ga dan met z’n allen naar buiten,
dan is het niet erg als de truc een keer misgaat! Laat ze de emmer met gestrekte
arm ronddraaien en kijk wat er gebeurt!
Nodig:
- Emmers van verschillend
formaat met handvat (let op dat
het handvat goed vastzit!)
- Water

Voorbeeldvragen:
- Wat ga je doen met de emmer? Wat doe je in de emmer? Waarom?
- Wat denk je dat er gaat gebeuren als we de emmers gaan ronddraaien?
- Denk je dat er water eruit valt? Waarom wel of niet?
- Hoeveel water denk je dat er in moet? Wordt het juist makkelijker of moeilijker
als je de hele emmer vult met water?

- Wat zal er gebeuren als je nog sneller draait? En wat gebeurt er als je langzamer
draait?
- Maak het uit of je een kleine of grote emmer gebruikt?
Truc: Staan op ballonnen
Blaas vier ballonnen (niet te hard) op. Laat de kinderen de ballonnen in een grote
tas doen. Daarna kunnen de kinderen een plank pakken die ze op de ballonnen
mogen leggen. Daarop mag een kind gaan staan. Laat ze zelf beredeneren wat er
met de ballonnen gebeurt en waarom ze niet kapot gaan. Hoeveel kinderen kunnen
er op de plank staan?
Nodig:
- Ballonnen (niet te hard
opblazen)
- Plastic zak (doorzichtig
zodat je ziet wat er met de
ballonnen gebeurt)
- Houten plank
- Stuk karton en een krant

Voorbeeldvragen:
- Wat gaan we doen? Wat heb je nodig voor deze truc?
- Hoeveel ballonnen denk je dat je nodig hebt om 1 kind op te laten staan?
- Waarom moeten de ballonnen in de zak denk je?
- Wat moet je eerst neerleggen, de ballonnen of de plank? Waarom?
- Wat denk je dat er gaat gebeuren als je nu op de plank gaat staan?
- Wat gebeurt er dan met de ballonnen? Wat zit er in de ballonnen?
- Wat denk je dat er gebeurt als er nog een kind bij gaat staan op de plank? Met
hoeveel kan je op de plank staan?
- Wat zie je aan de ballonnen als er meer kinderen op gaan staan? Wat gebeurt er
dan?
- Kun je ook een krant of stuk karton gebruiken om op te staan? Waarom wel of
niet?

Tip: Zorg voor genoeg opgeblazen ballonnen en een grote plank zodat alle kinderen
van de hele groep op de plank kunnen staan!
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes:
Ik & Ko ‘Samen spelen’
Piramide ‘Kleur en vorm’

