De kerststal
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep heeft een kerststal besteld. Maar als het pakket wordt bezorgd, dan blijkt er
een kerstBAL in te zitten. Het is al bijna kerst en nou heeft Hoep geen kerststal,
wat nu? De kinderen vertellen dat ze wel eens een levende kerststal hebben gezien.
Met echte dieren en mensen en de stal is heel erg groot, misschien kunnen ze zelf
ook wel een kerststal maken. Het zou toch wel fijn zijn als Hoela, Hoep, de
buurvrouw en de kinderen samen het kerstfeest kunnen vieren!
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.
Kerststal maken
Plak negen schoendozen (tijdelijk) met plakband aan elkaar. Schilder met de
kinderen op de dozen een grote kerststal. Als de verf opgedroogd is kan het
plakband weggehaald worden en kan je de dozen door elkaar gooien. Nu mogen de
kinderen de ‘puzzel’ maken zodat er een kerststal ontstaat.
Nodig:
- Negen schoendozen
- Verf
- Kwasten
- Bakje water

Voorbeeldvragen:
- Wat is een stal? Hoe ziet een kerststal eruit? Hoe ga je een kerststal maken?
- Waar kun je beginnen met schilderen?
- Welke kleuren kan je gebruiken voor een kerststal?
- Wat schilder je boven? Wat ligt er op de grond in een stal? Waarom?

- Kunnen we de dozen na het schilderen meteen door elkaar gooien?
- Hoe ga je beginnen met de puzzel? Welke stukken moet je onder leggen?
- Kun je de puzzel meteen opbouwen?
- Is het handiger om de puzzel eerst plat op de grond te maken? Waarom?
- Hoe weet je of het blok daar past?
- Lijkt het nu op een kerststal?
Wie hoort in de kerststal?
Laat de kinderen alle knuffels verzamelen die ze kunnen vinden op de groep. Ze
mogen selecteren welke dieren wel of niet in een kerststal horen. Ook mogen ze een
pop in een bedje leggen als Jezus en ze mogen zich verkleden als Jozef, Maria en de
drie wijzen.
Nodig:
- Verkleedkleren
- Kroontjes
- Een pop
- Verschillende soorten
knuffelbeesten

Voorbeeldvragen:
- Is onze kerststal nu af?
- Wie wonen er eigenlijk allemaal in de kerststal?
- Hoe ziet Maria eruit? En Jozef? Kan je je zo verkleden?
- Welke dieren heb je allemaal gevonden?
- Welke dieren horen niet in de stal? Waarom niet?
- Welke van deze knuffelbeesten passen juist wel in een kerststal?
- Lijkt het al een beetje op een echte kerststal?
- Waarin mag de pop liggen? Hoe heet zo’n wiegje waar de pop in mag liggen?
- Hoe heet de pop in de stal?

Tip: Ga met alle kinderen vóór de stal zitten en lees een kerstverhaal voor. Doe
daarbij gezellige sfeerlampjes aan. Bekijk ook eens de website voor leuke
kerstliedjes en knutsels.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes:
Kaleidoscoop Creatieve representatie
Piramide Kerst
Schatkast Kerstmis vieren

