Bellen blazen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep heeft een verrassing voor Hoela: een echte bellenblaasmachine! Maar met één
harde knal is Hoeps mooie uitvinding kapot...En nu kunnen er geen zeepbellen meer
komen. Of hebben de kinderen misschien een idee?
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
De activiteiten uit de uitzending kunnen ook op andere manieren in de groep
worden uitgevoerd. Misschien komt een kind tijdens het kijken al op een goed idee
voor een activiteit. Ga hier dan op door in de groep.
Sopje
Een sopje gebruik je niet alleen voor schoonmaken, maar ook voor: bellen blazen! De
kinderen gaan een sopje maken dat goed schuimt. Stel open vragen zodat de
kinderen zelf kunnen ontdekken hoe je zeepbellen maakt.
Nodig:
- Afwasmiddel (zonder citroen)
met glycerine er al in
- Een grote emmer
- Een klein emmertje/bloempot
- Gieters
- Pollepels
- Kleine emmers en bekers
- IJzerdraad (voor de bellenblaas)

Voorbeeldvragen:
- Waar zijn zeepbellen van gemaakt?
- Wat hebben we nodig om sop te maken?
- Hoe kun je het beste een grote bak snel vullen? (met de gieter, grote emmer, etc?)

- Om veel schuim te krijgen, hoeveel water en zeep hebben we dan nodig? Veel
water en weinig zeep of andersom?
- Is het genoeg? Waarom wel/niet?
- Wat moeten we doen als het nog niet goed is?
- Hoe kunnen we testen of het goed schuim is?
Bellen blazen; grote, kleine of vierkante bellen…
Nodig:
- Stoeptegels (om op te staan in de
douchebak met zeep)
- IJzerdraad
- Hoepel
- De afgeknipte rand van een vierkant
plastic mandje Pastameter met
verschillende groottes
- Open geknipt plastic bekertje
- Bril zonder glazen

Voorbeeldvragen:
- Bestaan er vierkante bellen? Kunnen we die maken?
- Wat kun je maken van het draad? Welke vormen kun je maken? -En als je nou een
vierkantje of een driehoekje buigt? Komen er dan ronde bellen uit?
- Hoe krijg je heel veel bellen tegelijk?
- Met welke vorm krijg je de grote bellen? En met welke vorm de kleine?
- Hoe maak je een hele grote bel?
- Kun je met een emmer waar een bodem in zit ook bellen maken? Of kan het alleen
met spullen die open zijn aan beide kanten? En hoe zit dat dan met de plastic
beker? (kokervorm)

Tip: Laat de kinderen zoveel mogelijk experimentjes doen met de verschillende
spullen. Als je beweegt blijft de bel dan heel? Of gaat hij dan stuk? Kunnen ze ook
levensgrote bellen maken? En laat ze experimenteren hoe je de allergrootste bel
maakt zonder dat hij stuk gaat.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide ‘Lekker water!’
Piramide ‘Naar de speelgoedwinkel’
Schatkist ‘Zomer’

