
 

 
 

De vlieger 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Wat waait het hard! Hoep en Hoela kunnen het zeil van Hoep niet meer houden: het 

vliegt weg als een vlieger. Hoela vindt dat zo mooi, dat ze graag een echte vlieger 

wil. Maar of de kinderen die kunnen maken...?  

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.  

Vliegeren  

In de herfst waait het vaak heel veel en hard. En dan kun je goed vliegeren! De 

kinderen zoeken uit hoe je kunt vliegeren en wat je daarvoor nodig hebt. Stel open 

vragen tijdens de activiteit om ze zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken.                    

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Waait het vandaag? Waar zie je dat aan?  

- Is er veel of weinig wind nodig om te vliegeren?  

- Wat voor tassen hebben we?  

Nodig:  
- Plastic tas 
- Stoffen shopper  
- Netjestas   
- Stoffen tas  
- Papieren tas 

- Boterhammetjes 

 

     

       

 

 



 

 
 

- Welke zouden goed in de wind vliegen en welke niet? Waarom denk je dat?  

- Zou de netjestas ook kunnen vliegen?  

- Wat is wind eigenlijk? Zit dat nu in de tas? Waar blijft de wind?  

- Waarom vliegt de stoffen tas niet?  

- Welke kant gaat de vlieger op als de wind van daar komt?  

- Hoe komt dat? 

Knutselen: Een echte vlieger  

Het is leuk als je met zakjes kunt vliegeren. Maar nog leuker is een echte vlieger. De 

kinderen zoeken uit hoe je die kunt maken! 

      

Voorbeeldvragen: 

- Welke vorm heeft een vlieger? Waarom zou dat zijn?  

- Hoe ziet een vlieger er verder uit?  

- Waarom zit er een kruis op?  

- Waar kunnen we een kruis van maken?  

- Waar moet het kortste latje komen? En waar het langste?  

- Hoe maken we de latjes vast?  

- Hoe weet je hoe groot de vlieger wordt?  

- Hoe maak je het vliegerzeil?  

- Waar maak je het touw aan vast? Hoe doe je dat?  

- Hoe hoog mag de vlieger de lucht in gaan?  

- Hoe lang moet het touw dan zijn?  

Nodig: 
- Plastic zak  
- Twee latjes, 1 lange, 1 
kortere  
- Plakband   

- Crêpepapieren stroken   



 

 
 

Tip: Laat de kinderen met de lengte van het touw en de windkracht experimenteren. 

Gaat de vlieger hoger met langer touw? En vliegt hij sneller als het harder waait? 

Kun je de vlieger ook stil houden? Maakt het verschil of je dan lang of kort touw 

gebruikt?  

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes: Piramide ‘Regen en wind’   

Thema ‘Licht en Zwaar’  

Puk en Ko ‘Regen’ 


