Naar de kermis
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
De aflevering: Opgewonden stormt Hoela naar Hoep. Hoep, Hoep, Hoep er is kermis!
Daar willen Hoela en Hoep natuurlijk wel naar toe. Hoela pakt haar spaarpot, hij
klinkt heel vol. Maar…er zitten alleen maar knopen in! Nu kunnen ze helaas geen
touwtje trekken, blikgooien en prijzen winnen. Of.. hebben de kinderen misschien
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.
Touwtje trekken
Maak samen met de kinderen een touwtje-trek-attractie. Knip een aantal lange
touwen die je over een tafel kan leggen. Aan de ene kant van de tafel komen straks
de klanten te staan. Aan de andere kant knoop je aan elk touw een kleurplaat.
Nodig:
- Touw
- Schaar
- Verschillende kleurplaten als prijs
- Plakband
- Tafel

Voorbeeldvragen:
- Wie weet wat touwtje trekken is?
- Hoe gaat dat?

- Wat heb je daarvoor nodig?
- Hoe lang moet het touw zijn?
- Waar moeten de klanten staan?
- En waar moet je dan de prijsjes (kleurplaten) hangen?
- Als je aan dit touw trekt, kun jij dan ontdekken welke kleurplaat je krijgt?
- En welke kleurplaat krijg je als je aan dat touw trekt?
Kegelen
Maak samen met de kinderen een kegelbaan van lege petflessen en een paar in
elkaar gevouwen sokken. Laat de kinderen bedenken hoe ze ervoor kunnen zorgen
dat ze steeds dezelfde afstand hebben als ze de flessen gaan omgooien.
Nodig:
- 6 lege petflessen
- 6 sokken (steeds 2
sokken in elkaar vouwen)

Voorbeeldvragen:
- Wat gaan jullie maken?
- Hoe kun je de flessen neerzetten?
- Kun je ze ook zo neerzetten dat er nog meer omvallen?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat we allemaal even ver van de flessen af staan als we
gooien?
- Hoeveel stapjes sta jij van de flessen?
- Wat is gemakkelijker: dichtbij de flessen staan of juist verder weg?
- Hoeveel ballen heb je? Hoe vaak mag je gooien? (3x)
- Hoeveel flessen zijn er omgevallen?

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Hoera’
Piramide ‘Feest’

