Op vakantie
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoela is nog nooit op vakantie geweest, maar het lijkt haar héél leuk. Hoep denkt
daar anders over: je moet lang in de auto zitten, het is plof-heet. Dan heeft Hoela
een idee: ze kunnen ook thuis op vakantie! Samen met de kinderen gaan ze
kamperen. Maar...hoe zet je nou een tent op?
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 op de groep.
De koepeltent
De kinderen gaan zelf proberen om (buiten) koepeltentjes op te zetten. Door de
stokken omhoog te duwen, ontdekken ze dat ze van een plat doek een
driedimensionale tent kunnen maken. Stel de kinderen bij deze activiteit af en toe
een open vraag.

Nodig:
- Koepeltent (makkelijk
op te zetten)
- Stokken
- Dekens
- Touw
- Haringen (voor buiten)
- Hamer

Voorbeeldvragen:
- Waar gaan we de tent opzetten? Waarom daar?
- Hoe maak je van deze lap stof een tent?
- Waar komt de ingang en hoe zie je dat?
- Is een tent net zo stevig als een huis? Waarom wel/niet?
- Waarom zitten er stokken in een tent?
- Bij stokken: hoe zorgen we ervoor dat de stokken blijven staan?
- Welke vorm krijgt de tent? Hoe weet je dat?
- Als je de stok er daar in doet, waar komt de stok er dan straks uit? -Hoe zorg je
ervoor, dat de tent ‘omhoog’ komt? Wat moet je dan doen met de stokken?
Blazen en pompen: lekker liggen in de tent
Nu de tent staat, kan het kamperen beginnen! De kinderen gaan luchtbedden
oppompen en –blazen. Ook ritsen ze de slaapzakken aan elkaar. Ze kunnen van de
stoelen en de kartonnen doos een zitje maken.
Nodig:
- 2 luchtbedden
- Pomp
- 2 open geritste
slaapzakken
- Kartonnen doos
- 2 klapstoeltjes

Voorbeeldvragen:
- Wat heb je nodig om lekker te kunnen slapen in een tent?
- Wat heb je nodig om de luchtbedden op te blazen?
- Wat komt er in de luchtbedden?
- Waar komt de lucht vandaan die je in het luchtbed pompt? -Op welke andere
manier kan er lucht in de luchtbedden komen? Hoe werkt dat?

- Hoe zorg je ervoor dat de lucht er niet uit gaat?
- Laat de kinderen de open geritste slaapzakken zien. Kun je hieronder gaan
slapen? Waarom wel/niet?
- Welke spullen heb je nog meer nodig bij het kamperen?
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko: ‘op reis’
Schatkist: ‘Zomer’

