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

Hoela is druk, haar telefoon blijft maar rinkelen. Ze krijgt heel veel bestellingen
binnen van haar klanten die allemaal bloemen willen kopen. Hoep snapt er niks
van…klanten, bestellingen…dat kan Hoela toch helemaal niet? Maar Hoela kan het
wel, ze heeft een heel slim systeem bedacht met streepjes in verschillende kleuren.
Hiermee kan ze onthouden wat haar klanten willen. Maar Hoela heeft het zo druk
dat ze haar eigen bestellingen niet meer snapt. Kunnen de kinderen haar misschien
helpen?
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.
Bloemen maken
Hoela had hele mooie bloemen in haar bloemenwinkel. Maak samen met de kinderen
bloemen die gebruikt kunnen worden in de tweede activiteit. Bespreek welke
kleuren jullie gaan maken. Gebruik voor het maken van de bloemen chenille draden.
Stel tussendoor open vragen aan de kinderen.
Nodig:

- Chenille in verschillende kleuren
- Kinderscharen
- Steekschuim om de bloemen in
te prikken. De bloemen worden
gesorteerd op kleur

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een bloem eruit?
- Welke kleur heeft je bloem?

- Welke kleur heeft de steel?
- Waar kunnen we de bloemen laten?
- Hoeveel kleuren zijn er?
- Hoe kan deze draad buigen denk je? Waar is het van gemaakt?
Bestelling maken
De kinderen hebben hele mooie bloemen gemaakt maar deze moeten nog wel
worden ingepakt. In de groep liggen bestelkaarten. Hierop staan gekleurde
streepjes, dit zijn de bloemen. Door te tellen en goed naar de kleuren te kijken
kunnen de kinderen mooie boeketten maken.
Nodig:
- Bestelkaarten met
gekleurde strepen
- Steekschuim met
bloemen
- Inpakpapier
- Plakbandrollen
- Kinderscharen
- Lintjes

Voorbeeldvragen:
- Wat zie je op de bestelkaart?
- Welke kleuren zie je?
- Zijn alle kaarten hetzelfde?
- Heb je ook rode bloemen nodig? Hoe weet je dat?
- Hoeveel bloemen staan er op je bestelkaart?
- Hoe pak je de bloemen in?
- Waarom pak je de bloemen eigenlijk in?
Tip: Zorg ervoor dat alle bloemen die door de kinderen gemaakt zijn ook gebruikt
worden tijdens het inpakken. Als differentiatie is het een mogelijkheid om de
kinderen ook zelf de bestelkaarten te laten maken.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Groot en klein’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring classificatie/hoeveelheid’
Piramide ‘Lente’
Schatkist ‘Lente’

