Er is er één jarig
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep wil eens lekker een dagje alleen zijn. Hij is alleen vergeten dat Hoela nou net
vandaag jarig is! Hoe kan Hoep het goedmaken? Met een taart natuurlijk, een echte
verjaardagstaart.
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.
Het is feest: versieren!
Bij een feest horen slingers. Dat hebben de kinderen gezien in de aflevering. De
kinderen hebben nu vast ook heel veel zin in een feestje! Maar hoe beginnen we? De
kinderen gaan het lokaal versieren. Stel af en toe een open vraag terwijl ze bezig
zijn.

Nodig:
- Touw
- Wc-rollen
- Zilverfolie
- Ballonnen
- Plakband

Voorbeeldvragen:
- Hoe kun je slingers maken van de wc-rollen? En kan je van folie ook een slinger
maken? Hoe dan?
- Waar ga je ze aan hangen?
- Hoe maak je een hele lange slinger? Laat eens zien?

- Is dat lang genoeg voor het hele lokaal? Hoe weet je dat zeker?
- Hoe maken we de slinger langer? Laat eens zien?
- Welke slinger is nu het langst? Hoe weet je dat?
- Hoe hoog moeten de slingers hangen? Waarom?
- Hoe kom je hoger?
- Wat zit er nou in de ballon? Waar komt dat dan vandaan?
- Wat gebeurt er als alle lucht uit de ballon gaat?
Wat een feest: taart maken
Het lokaal is nu helemaal versierd! Nu nog de taart en dan is het echt feest!
Nodig:
- Kant- en klare taartbodem
- Stukjes fruit: mandarijntjes,
aardbeien
- Monchou, slagroom in spuitbussen
- Pot pindakaas
- Beslagkom
- Schortjes
- Bakgerei

Voorbeeldvragen:
- Wat is nou de bodem?
- Wat doe je op de bodem? Waarom?
- Hoe krijg je een lekkere vulling?
- Hoe krijg je de slagroom en de andere vulling door elkaar?
- Hoe smaakt de vulling? Proef eens?
- Smaakt het zoet of zout? Hoe weet je dat?
- Hoe krijg je de vulling op de taart?
- Wat is dit voor fruit?
- Wat moet je daar mee doen dan?

- Hoe krijg je de aardbeitjes kleiner? Hoe ga je ze snijden?
- Hoeveel stukken taart moeten we snijden? Waarom?
- We moeten eerlijk delen: ieder stukje even groot. Hoe doen we dat?
Tip: Deze activiteiten zijn natuurlijk het leukst als er echt iemand jarig is!
Bijvoorbeeld uzelf! Hou van tevoren een kort gesprekje over jarig zijn, waarom ben
je eigenlijk jarig? Wat gebeurt er dan?
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko: ‘Hoera’!’ en ‘Eet smakelijk’
Piramide: ‘Beer is jarig’
Puk & Ko: ‘Wat heb jij aan vandaag?’

