Lekker zwemmen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Vandaag is het te warm om ook maar iets te doen. Hoela gaat maar lekker
zonnebaden. Al snel komt ze erachter dat zonnebaden best wel saai is en dat ze het
veel te heet krijgt. Ze wil naar het zwembad. Hoep heeft alleen andere plannen, hij
heeft namelijk een opblaasbadje bij zich. Hoep pompt het badje op. Hij pompt en
pompt en pompt, maar het badje blijft plat. Gelukkig weten de kinderen precies wat
er aan de hand is.
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.
Leeglopen
Na het kijken van de uitzending kunnen de kinderen ook ervaren hoe het is om een
lek te vinden en deze te plakken. Met een speld kun je erg makkelijk een klein lek
maken. Met een veer kunnen de kinderen op zoek naar het gaatje. Ze vinden het lek
als de veer beweegt. Stel tussendoor open vragen aan de kinderen
Nodig:
- Strandbal(len) met een gaatje
erin (met een naald)
-Zwemvleugeltjes met een
gaatje erin (ook via een naald)
- Veertjes
- Dik plakband of bandenplakker
- Naald

Voorbeeldvragen:
- Wat zit er in de strandbal/het zwemvleugeltje?

- Kan je dit zien? Kan je dit voelen?
- Hoe weet je dat er een gat in zit?
- Wat denk je dat er met het veertje zal gebeuren als je dit langs de strandbal/het
zwemvleugeltje houdt?
- Hoe komt het dat het veertje beweegt?
- Waarmee denk je dat we het lek weer dicht kunnen maken?
- Hoe weet je dat je alle gaatjes hebt gevonden?
Hoeveel water moet erin?
Schatten is ontzettend lastig maar ook erg leuk! Blaas een zwembad op en zet deze
buiten/binnen neer. Vraag aan de kinderen hoeveel emmers water er in het
zwembad moeten voordat de geplakte strandbal kan drijven. Probeer het keer op
keer uit.
Nodig:
- Opblaasbaar zwembad
- Emmer(s)
- Water
- Strandbal
Eventueel (i.v.m. het begrip drijven):
- Steen
- Houten speelgoedblok
- Bootje

Voorbeeldvragen:
- Hoeveel emmers water denk je dat er in het zwembad moeten voordat de bal kan
drijven?
- Weet je wat drijven is?
- Raakt de strandbal nog de bodem of kunnen we hem naar de andere kant blazen?
Tip: Probeer het begrip drijven uit te leggen. Vraag bijvoorbeeld aan de kinderen of
een steen, houten speelgoedblok of een bootje blijven drijven. Let met de bal goed
op dat hij niet meer de bodem raakt.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Op reis’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring sociale relaties/initiatief’
Schatkist “Zomer’

