IJsbloemen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Er ligt sneeuw en het is koud! Hoep houdt niet zo van de kou, hij mist de mooie
kleuren van alle bloemen. Daarom heeft hij een mooie bloem op de schutting
geschilderd. Hij gaat snel naar binnen om even op te warmen. Als hij terug komt wil
hij samen met Hoela verder gaan schilderen, maar alle emmers met verfwater zijn
bevroren. De emmers zitten vol met gekleurd ijs! Gelukkig weten Hoela en de
kinderen hoe ze Hoep daarmee kunnen opvrolijken.
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.
IJsbloemen maken
Zorg voor lege plastic bakken met verschillende vormen en vul ze samen met de
kinderen met verschillende kleuren limonade. Zet ze samen met de kinderen in de
diepvries. Ga die dag nog een paar keer kijken of het water al bevroren is. Haal de
volgende dag het gekleurde ijs uit de diepvries. Laat de kinderen wanten
aantrekken, leg plastic zakken neer (liefst wit) en laat ze ijsbloemen maken van het
gekleurde ijs.
Nodig:
- Verschillende vormen
plastic bakken
- Verschillende kleuren
limonade
- Diepvries

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een bloem eruit? Hoe kunnen we die van deze ijsblokken maken?
- Weet je welke kleur een bloemensteel heeft?
- Wat voor een kleur is dit?
- Waar zouden we de groene ijsblokken voor kunnen gebruiken?
- Groeien deze bloemen ook echt als het koud is?
- Blijven deze bloemen altijd zo? Wat gebeurt er na een tijdje? Waarom?
- Lijkt het al op een bloem?
Bloemen met lichtjes
Doe de gordijnen dicht en de lampen uit. Zorg voor lampjes en laat de kinderen deze
bij het ijs leggen zodat de bloemen ook ‘s nachts goed te zien zijn.
Nodig:
- Fietslampjes
- Zaklampen
- De ijsbloemen uit de
eerste actie

Voorbeeldvragen:
- Kun je deze ijsbloemen ’s nachts ook zien?
- Wat kan je daaraan doen?
- Wat heb je daarvoor nodig?
- Welke lampen kun je het beste gebruiken en waarom?
- Aan welke kant moet je een lamp neerleggen?
- Welke lamp gaat het meeste licht geven denk je?
- Wat gebeurt er met het gekleurde ijs als je er een lamp bij legt?
- Welke kleur heeft het verlichte ijs gekregen?
- Is dat de kleur van het ijs of de kleur van de lamp? Hoe kan dat?
Tip: Laat de kinderen de wanten nog even aanhouden en laat ze allemaal een stukje
ijsbloem kiezen dat ze mogen opeten. Smaakt het naar bloem of naar ijs…?

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes:
Kaleidoscoop Creatieve representatie
Ik & Ko Brr, wat koud!, Kunst
Piramide Kleur en vorm, Lichtjes
Schatkast Winter

