De optocht
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep gaat meefietsen in een oranje fietsenoptocht en daarvoor moet zijn fiets
mooi versierd zijn. Hij heeft twee verschillende kleuren stickers, rode en gele.
Huh…hij heeft dus geen oranje stickers! Hoela heeft een windmolentje met rode en
gele vlakken en als het windmolentje draait dan zie je de kleur oranje. Maar hoe
werkt dit precies en kunnen ze de fiets van Hoep nu ook mooi oranje versieren?
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.
Kleuren mengen
Geef de kinderen alleen de hoofdkleuren rood, geel en blauw. Kunnen ze een groen
rondje en een oranje rondje maken? De kinderen mogen steeds maar twee kleuren
door elkaar mogen mengen. Laat ze zelf ontdekken welke kleuren ze nodig hebben
om de juiste kleur te krijgen.
Nodig:
- Rode verf
- Gele verf
- Blauwe verf
- Kwasten
- Witte vellen papier
- Mengbakjes
- Schorten
- Water

Voorbeeldvragen:
- Wat zal er gebeuren als ik rood en geel bij elkaar doe?
- Hoe heet deze kleur?
- En als ik geel en blauw bij elkaar doe? Hoe heet deze kleur?
- Hoe komt het water waar de kwasten in staan zo gekleurd?
- Hoeveel kleuren hebben we nu?
- En als we nu alle door elkaar doen?
Een tol maken met rood en geel
Met strijkkralen kunnen de kinderen een mooi vierkant of rondje maken met de
kleuren rood en geel. Laat de kinderen zelf bepalen hoe het patroon eruit ziet. In het
midden van het vierkantje of rondje kan een saté-prikker of potlood worden
geplaatst. Hierdoor kan de tol goed ronddraaien.
Nodig:
- Strijkkralen, rood en geel
- Potlood
- Saté-prikker
Eventueel:
- Bierviltje
- Gekleurd papier: rood en geel
- Verf: rood en geel.
- Kwasten
- Schaar
- Water
- Lijm

Voorbeeldvragen:
- Welke kleuren heb je gebruikt?
- Welke kleur heb je het meeste gebruikt?
- Wat denk je dat er gaat gebeuren als je de tol ronddraait? Welke kleur zie je het
meest? Hoe komt dit?

Tip: Mocht je geen strijkkralen hebben gebruik dan een bierviltje met een potlood.
Mocht het tollen moeilijk gaan, laat de kinderen dan het potloden tussen de handen
rollen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Kunst’
Piramide ‘Kleur en vorm’
Kaleidoscoop ‘sleutelervaring creatieve representatie’

