
 

 
 

Vijver vol met kikkers 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela heeft iets heel geks gevonden in de sloot. Hoep legt uit dat het kikkervisjes 
zijn en dat Hoela die eigenlijk niet zo maar mee mocht nemen. Maar Hoela heeft al 
haar nieuwe vriendjes al namen gegeven en ze gaat ze echt niet terugbrengen naar 
de sloot. Samen met de kinderen komen ze tot een oplossing. Kikkervisjes kunnen 
ook in een vijver wonen. Maar hoe maak je dat en wat heb je daar eigenlijk voor 
nodig?      

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.  

Zelf een vijver maken!  
Na het kijken van de uitzending hebben de kinderen vast ook  zin om een vijver te 
maken. Gebruik de zandbak (eventueel zandtafel) en laat de kinderen zelf 
onderzoeken waarom er plastic in de vijver moet. Stel tussendoor open vragen aan 
de kinderen.  

 
 

 

Nodig:  
- Zandbak (zandtafel)  
- Plastic zak, opengeknipt aan de 
zijkant  
- Doek of laken  
- Schepjes  
- Water  
- Stenen en keien 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een vijver eruit?  
- Wat hebben we nodig? En waarom?  
- Waar gaat het water naar toe als je dit op het zand giet?  
- Zou het helpen als we een doek in het zand leggen? Waarom wel/niet?  
- Denk je dat er in een sloot ook plastic ligt?   

Hoeveel emmers water?  
De vijver is nu bijna klaar, er ligt nu een mooi stuk plastic in. Maar er mist nog wel 
iets? Er moet namelijk nog wel water in,  gebruikten Hoela en Hoep emmers. Maar 
hoeveel emmers water heb je nodig om een vijver te vullen? Laat de kinderen 
voorspellen hoeveel water er in de vijver moet. 

  

Voorbeeldvragen:  
- Wat moet er nog in de vijver?  
- Hoe kun je het water makkelijk in de vijver krijgen?  
- Hoeveel emmers denk je dat er in de vijver moeten?  
- Kan er in alle emmers evenveel water?  
- Waarom is deze emmer zwaarder? Zou deze emmer zwaarder of lichter zijn?  

Tip: Vul eerst een emmer en gooi deze samen met de kinderen in de vijver. Hierna is 
het wellicht makkelijker om te schatten hoeveel emmers ze in totaal nodig hebben. 
Als de vijver niet zo groot is kun je er ook voor kiezen om een klein strandemmertje 
te gebruiken. Gebruik emmertjes in verschillende maten. Kan je mooie vragen 
stellen!   

Nodig:  
- Water  
- Emmer(s)  
- Vijver met plastic zak 
- Stenen en keien aan de 

rand 



 

 
 

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

Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar?’  
Kaleidoscoop ‘sleutelervaring ruimte’   
Piramide ‘Kom er maar uit”  
Schatkist ‘Dieren in de woonomgeving’ 


