Hoela’s dierenwinkel
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep moet naar een verjaardag van een vriend maar hij heeft nog geen cadeau. Dat
is ook toevallig want Hoela heeft net haar dierenwinkel geopend. Hoela houdt van
dieren. Hoep ziet wel een mooie krokodil voor zijn jarige vriend. Hij probeert het dier
te pakken maar dan….. valt alles om. Al Hoela’s dieren liggen door elkaar! Wat hoort
nou bij welk dier? En hoe moeten al deze dieren nou weer in elkaar gezet worden?
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.
Zelf dieren maken
Na het zien van de uitzending willen de jongere kinderen misschien ook wel dieren
maken. Zorg voor dozen en verf, voor de kleinere kinderen is het een idee om alleen
de omlijning al op de dozen te zetten. Hierdoor hoeven zij het alleen nog maar in te
kleuren. Weten ze uit welke delen een dier bestaat? Stel tussendoor open vragen
aan de kinderen.
Nodig:
- Verschillende soorten dozen
- Verf, zwart en diverse kleuren
- Kwasten
- Schorten
- Schoteltjes voor de verf
- Potten met water

Voorbeeldvragen:
- Welk dier ga je maken?
- Hoe ziet de voorkant eruit?

- Hoe ziet het lijf eruit?
- Hoe ziet de achterkant eruit?
- Welke kleuren kun je gebruiken?
Nieuwe dieren bedenken
De volgende activiteit kan bijdragen aan de taalontwikkeling van de kinderen. De
kinderen kunnen verschillende fantasiedieren maken met verschillende dozen. Laat
ze nieuwe namen bedenken voor de nieuwe dieren.
Nodig:
- Beschilderde dozen
- Diverse fantasiedieren

Voorbeeldvragen:
- Van welk dier is dit de kop?
- En van welk dier heb je het lijf gepakt? Hoe weet je dat?
- Wat voor een kleur lijf past hierbij?
- Kan je een nieuwe naam bedenken voor het dier?
Tip: Als de kinderen moeite hebben met het bedenken van een nieuwe naam is het
eventueel handig om ze te begeleiden in dit proces. Benoem de eerste paar letters
van de eerste doos, laat het kind de eerste paar letters van de tweede doos noemen
en ga zo door. Herhaal het nieuwe woord een paar keer.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s:
Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring taal en ontluikende geletterdheid’
Kaleidoscoop ‘Creatieve representatie’
Piramide ‘Taalontwikkeling’
Schatkist ‘Dieren’

