Eerlijk delen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Het is een grote troep bij Hoep en Hoela. En het opruimen van troep, dat moet je
eerlijk delen, vindt Hoep. Hoela heeft helemaal geen zin in opruimen… Maar als de
kinderen helpen, gaat het vast veel sneller!
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.
Eerlijk delen
Ook op de crèche moeten de kinderen leren delen. Maar hoe doe je dat: eerlijk
delen? De kinderen gaan spullen sorteren. De opdracht richt zich op gewicht en
hoeveelheid. Stel ondertussen open vragen aan de kinderen.
Nodig:
- Plastic bakken in verschillende
kleuren
- Speelgoed in allerlei vormen
- Spullen uit huis, zoals:
- Vloerkleed
- Lampje
- Klok
- Kussens
- Gereedschap
- Muziekinstrumenten

Voorbeeldvragen:
- Waar kunnen we de emmers het beste neerzetten? Waarom? Laat eens zien?
- Waar hoort wat? Hoe weet je dat?
- Wat betekenen de stickers op de emmers?
- Welke emmer is het zwaarst? Hoe weet je dat?
- Waar zitten de meeste spullen in? Hoe weet je dat?
- Is die emmer dan ook het zwaarst? Waarom wel/niet?
- Hoe kun je dat zeker weten?
- Welke emmers zijn even zwaar? Hoe weet je dat? Laat eens zien?
Hetzelfde; maar toch anders
De spullen zijn netjes opgeruimd en alles is verdeeld over de bakken. Dat hebben de
kinderen goed gedaan! In sommige bakken zitten dezelfde soort spullen. Kunnen de
kinderen uitzoeken hoe dat komt en welke verschillen er zijn?
Nodig:
- De spullen uit de eerste activiteit
- Kaarten met afbeeldingen van
een:
- Lamp
- Klok
- Kleed

Voorbeeldvragen:
- Welke spullen zit er in deze emmer? Hoe heet dat?
- Wat zit er in de andere emmers?
- Kun je alle spullen uit de emmers halen en naast elkaar leggen?
- Welke spullen lijken op elkaar? Hoe heten die spullen?
- Leg eens alle spullen bij elkaar die op elkaar lijken.
- Waarom lijken ze op elkaar? Laat eens zien?

- Zijn er dingen die niet hetzelfde zijn? Wat is het verschil? Laat eens zien?
- Welke kleur hebben de spullen?
- Kun je alle spullen met eenzelfde kleur bij elkaar leggen?
Tip: Laat de kinderen steeds verder experimenteren en sorteren met de spullen. Op
welke manier kunnen ze de spullen verder sorteren? Maak een foto iedere keer als
er opnieuw gesorteerd is en hang ze daarna op aan de waslijn.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide: ‘Beer is jarig’ en ‘Muis en Olifant’
Puk & Ko: ‘Reuzen en kabouters’
Ik & Ko: ‘Groot en klein’
Schatkist: ‘De wereld rond’

