
 

 
 

In de jungle 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

De aflevering: Hoela laat haar krokodil uit terwijl Hoep rustig zijn tuintje staat te 

snoeien. De takken moeten geknipt anders wordt zijn tuin nog eens een jungle. Een 

jungle lijkt Hoela juist leuk, met olifanten en tijgers…Maar als ze wilde dieren gaat 

zoeken in haar koffers vindt ze alleen maar schmink. En dat brengt de kinderen op 

een idee…   

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.  

Schminken als wilde dieren  

De kinderen kunnen elkaar gaan schminken, twee aan twee. Laat ze zelf 

experimenteren met kwasten sponsjes en water. Probeer tussendoor  open vragen 

te stellen.                    

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Welk dier wil jij worden?  

Nodig:  
- Schmink   
- Sponzen   
- Dunne penselen  
- Bakjes met water 
- Handspiegeltjes  

- Make-up doekjes 

 

 

     

       

 

 



 

 
 

- Welk kleur heeft jouw dier?  

- Wat is dat voor spul?  

- Welk dier ga je maken op zijn/ haar gezicht  

- Welke kleuren heb je dan nodig? 

- Waar ga je het opsmeren?   

- Waarmee doe je dat op je gezicht?   

- Waarom met de spons? Waarvoor is het kwastje?   

- Hoe voelt de schmink?   

- Wat ziet het water ineens gek uit? Hoe komt dat (door spoelen met kwasten)?   

Dieren raden  

Alle kinderen zijn nu wilde dieren geworden. Maar wat doen die dieren eigenlijk? 

Hoe lopen ze en hoe klinken ze? Maak er een spel van: Laat de kinderen één voor één 

hun dier nadoen en laat de rest van de kinderen het dier raden.      

Voorbeeldvragen: 

- Wat voor en dier ben je nu? Laat eens zien?   

- Wat voor geluid hoort daar bij?  

- Zie ook wat hij/ zij is geworden?   

- Hoe loopt jouw dier? En wat voor bewegingen maakt jouw dier?  

Tip: Als kinderen het lastig vinden om te bedenken welk dier ze willen worden of  

hoe hun dier eruit ziet, kun je met de groep plaatjes kijken in een dierenboek om in 

de sfeer te komen.   

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar’  

Schatkist  ‘Dieren’  


