Minigolf
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoela en Hoep doen verstoppertje. Maar Hoela wil niet meer met Hoep spelen omdat
hij niet tegen zijn verlies kan. Hoela slaat verveelt met een stok tegen een schoen
aan. “Zo moet dat niet”, zegt Hoep, dat moet met een bal. Dat heet ‘golfen’. Golven?
Leuk, Hoela wil wel zwemmen. Maar dat bedoelt Hoep niet. Hij bedoelt minigolf: op
een baan met een stok en een bal. Dat lijkt Hoela ook wel heel leuk. En gelukkig
weten de kinderen hoe een minigolfbaan er uitziet!
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.
Minigolf spelen
Na het kijken hebben de kinderen vast ook zin om zelf het spel te spelen. Met oud
behangpapier kunnen de kinderen een aantal mooie banen maken. De
opvangholletjes kunnen bestaan uit dozen of bekers. Het is ook een mogelijkheid
om de banen buiten op de stoep te tekenen met stoepkrijt.
Nodig:
- Rol papier/oud behang
- Schilderstape/ducktape
- Schaar
- Schoenendozen/dozen
- Bekers
- Paraplu
- Oude hockeystick
- Wandelstok
- Stoepkrijt
- Tennisbal

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een minigolfbaan eruit?
- Hoe kun je zelf een minigolfbaan maken?
- Wat heb je daarvoor nodig?
- Wat kun je gebruiken als opvangbakjes?
- Wat kun je gebruiken om mee te slaan?
Tellen en spelen
De minigolfbaan is klaar. De bal kan alleen erg makkelijk langs de baan gaan, hoe
kunnen we dit oplossen? Wat deden Hoela en Hoep en de kinderen? Leg naast de
baan een verhoging zodat de kinderen makkelijker het spel kunnen spelen. Hiervoor
kunnen veel verschillende voorwerpen gebruikt worden.
Nodig:
- Bezem
- Boeken
- Rol behang
- Dozen
- Karton
- Ducktape/tape
- Blokken

Voorbeeldvragen:
- Hoe denk je dat het komt dat de bal van de baan af gaat?
- Hoe kun je dit oplossen?
- Wat zou je daarvoor kunnen gebruiken?
- Hoe lang moet het zijn?
- Hoe weet je dat?
- Is het golfspel nu makkelijker of moeilijker? Waarom?
- Waar moet je afslaan? Is dichterbij makkelijker of ver weg?

Tip: Probeer zoveel mogelijk alledaagse spullen te gebruiken voor de verhogingen
aan de zijkant van de golfbanen. Laat de kinderen ook zelf met creatieve
oplossingen komen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Speel je mee’
Kaleidoscoop ‘sleutelervaring ruimte’
Piramide ‘Kleur en vorm’

