De vogelverschrikker
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep marcheert, want hij staat op wacht. Zo kunnen de vogels niet bij zijn pas
gezaaide zaadjes komen. Maar Hoep kan niet weken op wacht staan, hij moet ook
eten en slapen. Wat nu? Dan heeft Bolle Bink een idee, maar daarbij hebben ze wel
de hulp van de kinderen nodig…
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.
Vogelverschrikker
Een vogelverschrikker jaagt de vogels weg. Maar hoe ziet zo’n pop in je tuin er
eigenlijk uit? De kinderen gaan aan de slag met latten en kleding en zoeken uit hoe
je een vogelverschrikker kunt maken. Stel ondertussen open vragen aan de
kinderen waarmee ze op weg kunnen.
Nodig:
- Verkleedkleren (grote tuinbroek,
babytuinbroek, babyshirtje)
- Constructiemateriaal (waar het
lijf + ledematen van gemaakt
kunnen worden)
- Tuinhandschoenen
- Gympen
- Emmer
- Linten
- Touw
- Folie (voor het haar)

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een vogelverschrikker eruit?
- Hoe groot is een vogelverschrikker? Groter of kleiner dan jij?
- Wat kunnen we gebruiken voor het lijf van de vogelverschrikker?
- Hoe kun je het lijf langer maken?
- Waar zitten de armen? En de benen? Wat kun je gebruiken voor de handen?
- En voor de voeten?
- Hoe ziet het hoofd eruit?
- Hoe maak je het hoofd?
- Hoe heet het stuk tussen je schouders en hoofd? Hoe maken we dat?
- Welke kleding kun je gebruiken? De grote of de kleine broek?
Wind maken
Zo! De vogelverschrikker is klaar. En nu? Nu gaan we kijken of hij goed zijn werk
doet. De kinderen gaan met allerlei materialen kijken hoe je geluiden maakt waar de
vogels heel erg van schrikken. Natuurlijk wordt de vogelverschrikker hiermee
versierd.
Nodig:
- Zakjes van verschillend materiaal
(papier of plastic)
- Crêpepapier
- Zilverfolie
- Verschillende buisjes met gaatjes erin
- Kwasten met gaatjes aan het uiteinde
- Grote moertjes
- Touw
- Veertjes
- Belletjes met een ringetje eraan
- Krant
- Spaanse waaier
- Klepper

Voorbeeldvragen:
- Welke voorwerpen zullen geluid maken in de wind?
- Welke voorwerpen zullen bewegen in de wind? Waarom?
- Zullen juist de hele zware of de hele lichten dingen wapperen in de wind?
- Hoe test je dat?
- Wat kun je goed zien wapperen in de wind? Lange of korte dingen?
- Maakt het dan ook geluid?
- Wat zal geen geluid maken in de wind?
- Wat gebeurt er als dingen tegen elkaar komen?
- Hoe zorg je ervoor dat die dingen tegen elkaar komen?
- Hoe kun je goed binnen wind maken?
Tip: Breid de opdracht uit door de kinderen zelf wind te laten maken. Wat is wind?
Hoe kun je de wind voelen? Hoe maak je wind? Wat gebeurt er als het hard gaat
waaien? Hoe komt dat? (verduidelijk de vragen als de kinderen er niet helemaal uit
komen).
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Puk & Ko ’Reuzen en kabouters’
Piramide ‘Regen en wind’
Piramide ‘Grootte- ‘Muis en olifant’
Schatkist ‘Herfst’

