
 

 
 

Rond of vierkant? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Heerlijk ontbijten met ronde beschuitjes en vierkante boterhammen. Maar wat is 
rond en vierkant eigenlijk? Hoela denk dat ze het weet, maar ze zegt het keer op 
keer verkeerd. Volgens Hoela is een beschuit een vierkant en een plak kaas is mooi 
rond. Hoep wil graag dat Hoela goed het verschil leert tussen rond en vierkant. Door 
samen met de kinderen een ontbijt te maken met allerlei ronde en vierkanten 
spullen moet dat vast lukken!        

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.  

Eet jij rond of vierkant?  
Na het kijken van de uitzending kunnen de kinderen ook zelf gaan oefenen met de 
vormen rond en vierkant. Een goed moment om dit te oefenen kan zijn tijdens het 
eten of het deken van de tafel. Bespreek tijdens deze handeling de vormen die er 
allemaal op tafel staan. Stel tijdens de activiteit open vragen aan de kinderen. 

       
 
 

Nodig:  
- Tafelkleed 
- Borden  
- Bekers  
- Worst  
- Kaas  
- Crackers  
- Pot jam 
- Pindakaas  

- Pak hagelslag 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Welke vorm heeft het tafelkleed? En de borden? De worst? En de kaas?  
- Kan je iets aanwijzen/pakken dat rond/vierkant is?  
- En de bekers? Vanaf de zijkant gezien zie je geen rondje. Maar van bovenaf? Hoe 
kan dat nou?    

Vormen voelen  
De kinderen weten nu vast heel erg goed wat rond en vierkant is. Maar kunnen ze 
het ook voelen? Pak het tafelkleed en leg daar een aantal ronde en vierkanten 
spullen onder het tafelkleed en laat de kinderen voelen en benoemen of het rond of 
vierkant is. 

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat voel je?  
- Is het rond of vierkant?  
- Hoe weet je dat?  
- Hoe ziet een vierkant eruit?  
- Hoe ziet een rondje eruit?  
- Welke vormen kennen jullie nog meer? Hoe voelt een driehoek?  

Tip: Probeer ook voorwerpen onder het kleed te plaatsen die een andere vorm 
hebben, zoals een driehoek. Eventueel kunnen hier ook blokken voor gebruikt 
worden.  

Nodig:  
- Tafelkleed  
- Bord  
- Broodplank  
- Boek  
- Spons  
- Appel   
- Tomaat   

- Beker (plastic) 



 

 
 

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

Kaleidoscoop ‘sleutelervaring classificatie’  
Piramide ‘Kleur en vorm’ 


