De iglo
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Het is koud, maar jammer genoeg ligt er geen sneeuw buiten. Hoela speelt met Bolle Bink
en doet net alsof er sneeuw ligt. Hoep is druk, hij moet een nieuwe kachel want zijn oude is
stuk. Als Hoep zijn nieuwe kachel heeft gekocht laat hij hem trots aan Hoela zien. Hoela is
helemaal blij, maar… niet met de kachel. Ze is blij met het piepschuim. Dat lijkt net sneeuw!
Wat kunnen ze daar nou mee doen?
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.
Iglo bouwen
Maak met de kinderen een iglo van dozen en blokken met verschillend formaat. Begin met
een grote ronde cirkel van dozen op de vloer en bouw daarop steeds kleinere cirkels.
Nodig:
- Kartonnen dozen van
verschillend formaat (tip:
vraag ernaar bij een
supermarkt en
schoenwinkel)

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een iglo er uit? Hoe kun je die maken?
- Wat heb je nodig? En hoe moet je beginnen?
- Welke dozen moeten onder op de vloer? Waarom?
- Welke vorm moet de onderkant van de iglo worden, dus de vorm van de stenen op
de grond? (een rondje)
- Hoe kun je hem zo bouwen dat hij boven dicht is?

- Waar komt de ingang? Hoe maak je een ingang?
- Hoe groot zou hij straks worden? Met hoeveel kunnen we er in als hij klaar is?
Sneeuwpop maken
Zorg voor een grote en een kleine doos (of stukken piepschuim) en laat de kinderen
er een sneeuwpop van maken. Laat ze de pop aankleden als een echte sneeuwman
en laat ze de rozijnen en knopen erop plakken als ogen, neus en mond...
Nodig:
- Een grote en een kleine
doos (of stukken
piepschuim)
- Rozijnen (ogen/mond)
- Knopen (groot)
- Lijm
- Hoedje
- Plaksnorren
- Hark of bezem
- Sjaal
- Stift

Voorbeeldvragen:
- Wat ga je maken? Wat heb je daarvoor nodig?
- Hoe ziet een sneeuwpop eruit?
- Hoeveel dozen heb je nodig? Waar zijn die dan voor?
- Waar komt de grootste doos?
- Hoe ziet de neus van een sneeuwpop eruit? Waar is die van gemaakt?
- Hoe kunnen we een wortel aan de doos vastmaken? (prikkers)
- Wat heeft een sneeuwpop nog meer nodig? (hark, ogen , mond etc)
- Kan de sneeuwpop al wat zien, horen en ruiken?
- Op welke doos moet z’n neus? En waar moeten zijn ogen?

Tip: Laat de kinderen de dozen vooraf wit schilderen om een nog groter sneeuwpopeffect te krijgen. Laat ze snippers scheuren van wit papier waarmee ze een
sneeuwbui kunnen naspelen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes:
Ik & Ko

Brr, wat koud!

Schatkist

Winter

Piramide

Huis en verhuizen

