Herfstbladeren
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
De grond ligt vol met bladeren, het is herfst. De boom heeft het vast koud, hij is
helemaal bloot, denkt Hoela. Hoep legt uit dat dit hoort bij de natuur. Maar al die
bladeren geven wel een grote troep, en die moet hij zeker in zijn eentje gaan
opruimen. Of kunnen de kinderen hem een handje helpen?
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.
Vegen en opruimen
In de aflevering helpen de kinderen maar al te graag met het opruimen van de
gevallen bladeren. Neem de kinderen mee naar buiten, ze gaan de bladeren van het
plein vegen! Stel open vragen aan de kinderen zodat ze ontdekken wat ze allemaal
voor dit klusje nodig hebben.
Nodig:
- Kinderbezems, grote bezems
- Hark
- Schep
- Stoffer en blik
- (Was)manden
- Emmers
- Kruiwagentjes
- Afwashandschoenen
- Tuinhandschoenen
- Dokterhandschoenen
- Papieren zakken

Voorbeeldvragen:
- Wat hebben we nodig om de bladeren op te ruimen Waarom?
- Wat is handig om te gebruiken?
- Is het handig om één berg te maken of meerdere kleine bergjes? Waarom?
- Waar moet de berg komen? Waarom daar?
- Wat kunnen we doen met de berg bladeren?
- Wat zou er gebeuren als je er in springt? Zou je er vanaf kunnen glijden?
- Wat gaat er gebeuren als het nu heel hard gaat waaien? Hoe komt dat?
- Waar kunnen we de bladeren in doen? Hoe doen we dat?
- Is het handig om met je handen te op te ruimen? Wat gaat het snelst?
Herfstjassen
Met de gevallen bladeren kun je leuke dingen doen! Je kunt een herfstboom maken,
een herfsttafel en zelfs een jas knutselen. Maar hoe doen we dat? Leg de
benodigdheden klaar zodat de kinderen aan de slag kunnen met bladeren, lijm en
tasjes voor een stevige herfstjas.
Nodig:
- Bladeren
- Lijm
- Schaar
- Kwasten
- Papieren tassen
(bijvoorbeeld groentenzak)

Voorbeeldvragen:
- Hoe kun je hier een jas van knippen?
- Waar moet je op letten bij het kiezen van een tas?
- Hoe weet je of de jas groot genoeg is?
- Hoeveel gaten knip jij in je tas? Waarom?
- Waar moeten de gaten voor de armen? Waarom niet meer naar onderen?

- Waar komt het gat voor het hoofd?
- Hoe groot moet dat gat zijn?
- Is het gat groot genoeg? Hoe weet je dat zeker?
- Wat gebruik je om de bladeren vast te plakken?
- Hoe plak je de bladeren op je jas?
- Is het handig om je jas aan te hebben of juist uit als je de bladeren erop plakt?
Tip: Laat de kinderen elkaar helpen met passen, meten en knippen. Geef eventueel
kleine aanwijzingen als ze er niet helemaal uit komen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Schatkist ‘Herfst’
Piramide ‘Regen en wind’
Ik en Ko ‘Sst, wat hoor ik’

