De kerstboom
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep is een kerstman, want het is bijna kerst. Een kers? Dat lijkt Hoela lekker! Nee,
kerst! Een feest van vrede, rust en stilte, En bij kerst hoort een kerstboom. Maar
een boom uit het bos halen, dat vindt Hoela geen goed idee. Ze kunnen toch ook zelf
een boom 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.
De kerstboom
In de aflevering maken de kinderen een boom van allerlei verschillende materialen.
Dat is leuk! Ga met de kinderen naar buiten, Kijk naar de bomen en laat hen
vertellen wat ze zien. Dat kunnen ze wel namaken! Stel open vragen om hen zoveel
mogelijk zelf aan de slag te laten.
Nodig:
- Smalle kleine dozen
- Platte brede dozen of
tempex
- Vierkant dozen
- Verf, verschillende kleuren
- Wcrolletjes
- Touw
- Versiering

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een boom er ongeveer uit? Kun je dat laten zien?
- Is een boom aan de bovenkant breed of smal?
- Zitten de grote takken boven of juist onder?
- Moeten de grote dozen bovenop? Of in het midden? Waarom niet daar?
- Welke doos zet je helemaal bovenop? Waarom?
- Welke kleur wordt de kerstboom? Waarom?
- Hangen er ook slingers in de boom? Waarvan kunnen we dat maken?
- Hoe lang wordt de slinger? Waarom?
- Kun je de slinger ook een kleur geven? Waarmee?
Kerstballen zoeken
Zo, de kerstboom staat en de eerste slingers hangen in de boom. Maar er zijn ook
echte kerstballen, dan is het helemaal af. Stop in een doos verschillende soorten
ballen en laat de kinderen sorteren.
Nodig:
- Tennisballen
- Kerstballen
- Pingpongballen
- Voetballen
- Kauwgomballen
- Stuiterballen
- Kartonnen dozen
- Kerstboomhaakjes, lichtslinger
- Kleine trap

Voorbeeldvragen:
- Welke ballen zitten in de doos?
- Waar zijn ze van gemaakt?
- Welke ballen kun je op de grond laten vallen? Waarom denk je dat? Gaat ie dan
niet stuk? Welke zouden wel stuk gaan als je ze laat vallen?
- Waar zijn deze ballen van gemaakt?
- Weet je waar een kerstbal van gemaakt is? Hoe voelt het? Hard of zacht?
- En is de kerstbal zwaar?
- Zou het glas kapot kunnen?
- Hoe hangen we de kerstballen in de boom? Wat kunnen we daarvoor gebruiken?
- Hang je alle ballen op één plek? Waarom niet?
- Hoe kom je helemaal bovenin de boom?
Tip: De kinderen kunnen de ballen aan de slinger hangen. Maar als de boom van
tempex is gemaakt, kunnen ze ook echte boomtakjes in het schuim prikken en hier
de ballen in hangen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide: ‘Lichtjes’
Taalrijk: ‘We versieren de kerstboom’ Ik & Ko ‘Iedereen is mooi’
Puk & Ko: ‘Wat heb jij aan vandaag?’

