Markt
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep heeft boodschappen gedaan op de markt. Hoela heeft zich verslapen en baalt
heel erg. Ze zou ook zo graag eens naar de markt willen. Zijn de kinderen wel eens
naar de markt geweest? Het lijkt haar zo leuk. Maar de markt is nu al weer
afgebroken, En volgende week is er pas weer markt… dat duurt te lang. Samen met
de kinderen verzint ze een plan. En Hoeps boodschappen kunnen ze daar heel goed
bij gebruiken.
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.
Marktkramen bouwen
Maak met de kinderen van dozen, kleedjes en fruitkistjes twee marktkramen.
Misschien kunnen ze ook iets bouwen waardoor het eten niet nat wordt als het
gaat regenen.
Nodig:
- Dozen
- Een plank
- Kleden
- Fruitkistjes
- Schalen en manden

Tip: Een marktkraam staat altijd buiten. Probeer de marktkraampjes met de
kinderen ook buiten te maken, voor een extra marktgevoel.

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een markt eruit? Hoe ziet een marktkraam eruit?
- Waarom heb je een kraam nodig? Kan het eten niet gewoon op de grond liggen?
- Wie staat er aan welke kant van de kraam?
- Hoe groot moet de kraam worden?
- Hoe kun je de kistjes neerzetten zodat mensen die langslopen meteen zien wat
erin zit?
Een fruit- en een broodkraam
Leg al het fruit en brood dat de kinderen voor hun fruit- en lunchmoment gaan eten
op tafel. Laat de kinderen hiermee hun fruitkraam en hun broodkraam inrichten.
Nodig:
- Fruit (denk ook aan mango,
meloen, papaja, stervrucht, kersen)
- Brood (denk ook eens aan Turks
brood, croissants, casinobrood)

Voorbeeldvragen:
- Wat voor soort eten ligt er? Hoe heet het allemaal?
- Wat voor soorten kramen ga je maken?
- Kun je alles zo opeten? Wat moet je er nog mee doen? (wassen/ snijden bakken)
- Welke groente/ fruit is het zwaarst?
- Heeft de binnenkant dezelfde kleur als de buitenkant?
- Wat voor soorten brood ligt er allemaal?
Tip: Zorg ervoor dat de marktkramen zijn ingericht vóór het fruit- en lunchmoment
op de groep. Laat de kinderen zelf boodschappen doen op de markt voor hun eigen
maaltijd.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide: Kleur en vorm
Piramide: Op de markt
Ik & Ko: Eet smakelijk!

