Het avontuur van Bolle Bink
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep is aan het opruimen. Alle oude spullen gaan naar de rommelmarkt. Hoela komt
wel even helpen want Hoep is niet zo goed in opruimen, hij wil altijd alles graag
houden. Tijdens het opruimen vindt Hoep een boek dat hij al lang kwijt was, hij is
zo blij! Zal hij het voorlezen aan Hoela? Tijdens het voorlezen valt er van alles, het
lijkt net donder en bliksem. Hoep krijgt een goed idee….misschien kunnen ze het
verhaal wat spannender maken door alle geluiden zelf te maken. Wat een goed idee!
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.
Regenbuis maken
Na het bekijken van de uitzending willen de kinderen vast ook geluid maken. Heel
veel geluiden kan je makkelijk nadoen maar regen is best wel moeilijk. Dit kan wel
met een regenbuis. Laat verschillende regenbuizen maken, horen ze verschil? Stel
tussendoor open vragen aan de kinderen.
Nodig:
- Keukenrollen
- Plakband
- Papier
- Rijst/erwten/kleine stenen
- Scharen
- Verf

Voorbeeldvragen:
- Hoe klinkt regen?
- Waar moet de rijst/erwten/ kleine stenen in? En waarom?

- Welke kant van de keukenrol moeten we dicht maken? Waarom?
- Hoe krijg je nu geluid? Waardoor komt dit denk je?
- Klinken alle buizen hetzelfde?
Welke geluiden zijn er nog meer?
De regenbuizen zijn klaar! Maar welke geluiden kunnen we nog meer maken? Zet in
de kring allemaal voorwerpen neer waarmee de kinderen geluiden zouden kunnen
maken. Laat ze benoemen waar het geluid ze aan doet denken, misschien kunnen
ze er zelf wel een verhaal mee maken?
Nodig:
- Schoenen
- Papieren zak
- Plastic zak
- Bladeren
- Pan
- Pollepel

Voorbeeldvragen:
- Hoe kun je hiermee een geluid maken?
- Waar doet het je aan denken? Waar lijkt het geluid op?
- Kan je het geluid ook zachter maken? Of juist harder?
- Kun je er een zin/verhaal bij bedenken?
Tip: Als de kinderen het lastig vinden om een zin of een verhaal bij het
desbetreffende geluid te bedenken is het wellicht verstandig om ze een handje te
helpen. Of zoek een boek waar heel duidelijk geluiden naar voren komen (zoals
regen, stampen etc.).

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Sst, wat hoor ik?
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’
Schatkist ‘Boeken’

