
 

 
 

Discofeest 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela is heerlijk aan het dansen op harde muziek. Hoep vraagt of het wat zachter 

kan met die radio. Dat kan! Hoela danst verder met haar koptelefoon op. Tijdens het 

dansen vliegt het snoertje los. Hoep is boos, maar Hoela mag best dansen. Hoep is 

vast zo boos omdat hij zelf niet kan dansen…Dat kan hij wel, zegt hij, maar alleen… 

op een echte discovloer!  

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.  

Discovloer  

Ga met de kinderen naar buiten of naar een ruimte met gladde vloer. Teken met 

stoepkrijt een patroon met vierkanten. Geef alle kinderen een krijtje en laat ze 

steeds om en om de vakjes inkleuren zodat een dambordpatroon ontstaat.                             

 

 

 

 

  

 

Nodig:  
- Stoepkrijtjes  
- Gladde vloer  
- Dambord als voorbeeld  
      

     

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe ziet een discovloer eruit?  

- Waar zie je witte en waar zwarte vlakjes?  

- Moet je twee vlakjes naast elkaar hetzelfde inkleuren? Waarom niet?  

- Hoe moeten we het dan wel kleuren?  

- Kan je er zo goed op dansen?  

- Is de vloer groot genoeg geworden?   

Tip:  Zet vast een kruisje in de vlakjes die wel gekleurd moeten worden om de 

activiteit wat eenvoudiger te maken.    

Discolampen  

Zorg voor zaklampen en laat de kinderen de (losse) lampjes van hun fietsen 

afhalen, ze gaan er discolampjes van maken. Laat ze experimenteren met dicht en 

transparant gekleurd papier dat ze met elastiek/ plakband om de lampjes vast 

kunnen maken. Laat twee kinderen een lang touw vasthouden waar alle lampjes 

aan gehangen worden en laat ze het touw op een beetje bewegen.     

 

Nodig: 
- Witte fietslampjes, liefst 
knipperend  
- Zaklampen  
- Doorzichtig gekleurd 
papier (bijvoorbeeld van 
snoepjes)  
- Gekleurde vouwblaadjes 
- Crêpepapier  
- Elastiek en plakband  
- Lang touw 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe ziet een disco eruit? Wat voor licht heb je in een disco?  

- Hoe kunnen we van deze lampjes echte gekleurde discolampjes maken?  

- Met welk papier kan je gekleurd licht maken?   

- Lukt het met alle soorten papier die hier liggen? Welke wel en welke niet? Hoe 

komt dat?  

- Kun je door dit papier kijken? Wat zie je dan?   

Tip: Maak de ruimte donker en zet een leuk muziekje aan, de kinderen mogen 

discodansen!   

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide ‘Feest’   


