
 

 
 

Onder water 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela speelt dat ze onder water woont. Zelf is ze Hoela de zeemeermin en de 
kinderen zijn haar visjes. Hoep mag van Hoela ook een vis zijn, maar daar heeft hij 
helemaal geen tijd voor, hij moet nog allerlei klusjes doen in de tuin! Dat maakt 
Hoela niks uit. Hoep is de krab met zijn tuinscharen. Toch lijkt het zo zonder echt 
water nog niet echt op een onderwaterwereld. De kinderen gaan aan de slag om 
Hoela daarmee te helpen.                             

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.  

Onderwaterwereld maken  
Vorm eerst een gesprek met de kinderen hoe het er onder water uit ziet. Laat ze 
dan zelf spullen verzamelen om vervolgens samen een onderwaterwereld te 
bouwen. Laat ze ook buiten naar spullen zoeken zoals stenen, emmers en zand.           

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet het eruit onder water? Hoe weet je dat?   
- Wat heb je nodig om een onderwaterwereld te maken?   
- Zijn er ook planten onder water? Hoe zien die eruit?   

Nodig:  
- Gekleurde kleden  
- Stenen  
- Emmertjes  
- Groene stroken crêpepapier 
- Plakband  
- Touw  
- Ballonnen 



 

 
 

- Wat gebeurt er met de planten als het water gaat golven? Doe eens voor!  
- Waarvan ga je waterplanten maken?   
- Welke kleur is de grond onder water? Waar kun je die van maken?  
- Lijkt het al op onder water?  

Vissendans 
Zorg voor leuke onderwatermuziek en ga met de kinderen een vissendans doen. 
Begin als kleine visjes die uit hun eitjes komen. Dan kunnen de kinderen als een 
school vissen achter elkaar zwemmen. Oeps daar komt een haai aan, verstoppen! 
Gauw met z’n allen onder het kleed kruipen! Dan gaat het water golven. Pak elkaars 
hand vast en laat de lange slinger kinderen heen en weer golven. Ook kan iedereen 
met armen en benen wijd als zeesterren op de grond gaan liggen.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe bewegen vissen? Wat doen ze met hun mond?   

- Wat doet een klein visje als er een hele grote vis aankomt?  
- En hoe bewegen ze als het water golft?  
- Hoe ziet een zeester er uit? Doe eens na!  

Tip: Schmink alle kinderen als visjes met hun gezicht in één 
kleur, rode lippen en grote ogen. Maak van postelastieken en een 
stuk karton een vin voor op de rug.   

 

 

 

Nodig:  
- Muziek 

- Groot kleed 

 



 

 
 

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

Ik & Ko ‘Speel je mee’  
Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar?’ 
Kaleidoscoop ‘Creatieve representatie’  
Piramide ‘Water in huis’  
Schatkist ‘Dieren’ 


