Cavia
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep moet op Kareltje passen. De cavia van de buurvrouw. Maar wat stinkt de kooi
van Kareltje zeg, bah! De kinderen vertellen hem dat hij het hok schoon moet
maken. Hoep vindt het maar vies…kan een cavia niet gewoon netjes naar de wc? De
kinderen leggen uit dat het hok van de cavia ook zijn wc is en dat je het dus schoon
moet maken, gelukkig helpen de kinderen.
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.
Bezoek aan de kinderboerderij of dierenwinkel
Na de uitzending willen de kinderen vast ook wel een kooi verschonen en een cavia
van dichtbij zien. Dit is een mooie aanleiding om een bezoekje te brengen aan de
kinderboerderij of dierenwinkel in de buurt. Laat de kinderen eerst alle dieren
bekijken en bespreek waar de dieren poepen of plassen en hoe het eruit ziet. Stel
tussendoor open vragen aan de kinderen.
Nodig:

- Kinderboerderij of
dierenwinkel
- Bezoek eerst de grote
dieren en daarna de kleine
dieren.

Voorbeeldvragen:
- Wat is dit voor een dier?
- Waar poept of plast hij?
- Hoe maak je zijn/haar hok schoon?

- Zijn de keutels groot of klein?
- Lijkt het op je eigen poep?
- Waarom gaat dit dier niet naar de wc?
- Wat denk je dat dit dier eet?
- Waar is de poep eigenlijk van gemaakt?
Helpen met schoonmaken
Bespreek van tevoren met de kinderboerderij wat de mogelijkheden zijn omtrent
het schoonmaken van de kooi(en). Herhaal voordat jullie de dieren gaan bezoeken
nogmaals alle stappen die je moet doorlopen als je een kooi schoon gaat maken. Als
ze klaar zijn moeten de kinderen ook nog zelf hun handen wassen.
Nodig:
- Kinderboerderij
- Cavia en/of konijn
- Kranten
- Schepjes
- Prullenbak
- Zaagsel
- Hooi
- Water
- Zeep + water
- Handdoek

Voorbeeldvragen:
- Wat moet je als eerste doen als je een kooi gaat schoonmaken?
- Waarom moet je de kooi af en toe schoonmaken?
- Waarom gaat een cavia/konijn niet gewoon naar het toilet?
- Wat moet op de bodem van de kooi?
- En wat moet er dan op?
- Wanneer mag de cavia weer terug in de kooi?

Tip: Mocht er geen kinderboerderij of dierenwinkel in de buurt zitten. Vraag dan aan
de ouders of er eventueel een kind is met een cavia thuis of een ander huisdier
zoals bijvoorbeeld een konijn.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring ruimte ‘
Piramide ‘Wereldverkenning’
Schatkist ‘Dieren’

