
 

 
 

Zoek de verschillen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is bezig met zijn was. Hij selecteert zijn zomer- en winterkleren. Dus hij heeft 
geen tijd om met Hoela te spelen. Hoela heeft juist zo’n zin in een verkleedspelletje. 
En de kinderen ook! Natuurlijk halen ze Hoep over en doen ze een verkleedspel. De 
troep na het verkleden ruimen ze met z’n allen weer op. Maar alles ligt door elkaar 
en wat hoort bij de zomer en wat bij de winter?    

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.  

Zoek de verschillen  

Ga met twee kinderen naar de gang en verkleed je daar. Laat de kinderen binnen 

goed kijken hoe jullie eruit zien. Trek vervolgens op de gang alle drie iets anders 

aan. Zien de kinderen wat er veranderd is? 

    

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Allerlei soorten zomer- en 
winterkleding zoals:  
- Sjaal, muts, wanten, laarzen, jas, 
paraplu, winterjas, wintertrui 
- Slippers, blouse, zonnebril, 
hoedje, pet, zwemvleugels, rokje, 

zomerjas, badpak 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Wat voor kleren hebben de kinderen en de leidster aan?  

- Hoe heten alle kleding stukken, begin bij de voeten en noem naar boven toe op wat 

je allemaal ziet.   

- Vervolgens gaan de kinderen zich verkleden. Wat is er nu veranderd?  

- Welke kleren zijn anders?  

- Zijn ze voor de zomer/ winter? 

Kleren sorteren  

Teken op een papier een wolk en op een ander een zon en leg deze op 2 

verschillende plekken neer. Leg alle kleren nu op één hoop. Laat de kinderen nu 

steeds een kledingstuk pakken. Ze mogen benoemen wat het is en vervolgens 

mogen ze het bij de zon of de wolk leggen.   

  

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Is dit een kledingstuk voor de zomer of voor de winter? Hoe weet je dat?  

- Wanneer trek jij zoiets aan?  

- Trek je het aan bij warm of juist bij koud weer?   

- Moet je het bij de zon of bij de wolk ophangen?   

- Voelen de zomer- en winterkleren anders? Hoe voelt het dan?  

- Waarom denk je dat dit warmer is dan dat?  

- Hoe moet je dit aantrekken?  

- Wat blijft/wordt er nou precies warm als je dit aantrekt?  

Nodig:  
- Papier  
- Stift  
- Kleding uit 

voorgaande activiteit 

 



 

 
 

Tip: Bekijk wat voor weer het buiten is. Laat de kinderen de bijpassende kleding 

aantrekken en naar buiten gaan. Laat ze vervolgens juist de niet passende kleding 

aantrekken en weer naar buiten gaan. Vraag ze hoe het voelt en wat er met hun lijf 

gebeurt.   

Methodes:  

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

methodes: 

Puk & Ko    Wat heb jij aan vandaag?  

Taalrijk   Kijk eens wat ik aan heb 

Piramide    Kleding/ Wat doe ik aan?  

Ik & Ko   Geen twee dezelfde   


