
 

 
 

Tanken 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk bezig met zijn zeepkist. Hij heeft een echte motor gemaakt voor in zijn 
kar zodat hij nog harder kan rijden. Maar als hij de motor wil starten houdt, deze er 
mee op….pruttel, pruttel. Oh nee, wat is er aan de hand? De kinderen weten het wel, 
de benzine is op. Hoela en Hoep hebben geen idee wat ze moeten doen, de kinderen 
vertellen hen dat je dan naar een tankstation moet om benzine te tanken.                   

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.  

Tankstation bouwen  
Na de uitzending hebben de kinderen misschien ook zin om een pompstation te 
bouwen. Gebruik hiervoor dozen met oude tuinslangen. Maak bijvoorbeeld twee 
dozen in twee verschillende kleuren, dit om ook het verschil in brandstof aan te 
geven. Stel tussendoor open vragen aan de kinderen.      

       

Voorbeeldvragen:  
- Wat is een tankstation?  
- Waarom zijn er verschillende kleuren?  
- Hoe blijft die doos nou plakken op de andere? Blijft deze kant dan ook plakken?  
- Hoe heet dat spul?  

Nodig:  
- Dozen, zo groot mogelijk 

- Verf, twee verschillende kleuren 

- Kwasten  

- Oude tuinslang, springtouw  

- Plakklittenband 



 

 
 

- Waarom moet je tanken?  
- Moet je betalen om te tanken?  
- Wat denk je dat er uit de pomp komt?  

Tanken maar! 
Het tankstation is klaar! Bind om alle fietsjes een strikje, de kleuren moeten 
overeen komen met de kleuren van de dozen die gebruikt zijn om het tankstation te 
bouwen. Hierdoor weten de kinderen bij welk pompstation ze terecht kunnen. Maak 
buiten/binnen een mooi parcours en laat ze tanken.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Welke kleur zit er om je stuur?  
- Bij welk tankstation moet je dan denken?  
- Welke route moet je dan rijden?  
- Waar moet je de slang houden?  
- Wanneer weet je dat klaar bent?  
- Weet je waarom er verschillende kleuren zijn bij een tankstation?  

Tip: Om het spel te vergroten kun je de kinderen muntjes geven en/of briefjes geld. 
Bij een aantal kinderen moet je dan betalen nadat je getankt hebt. Vraag aan de 
kinderen waarom dit moet en wanneer je moet betalen.  

Nodig:  
- Loopfietsen 
- Driewielers 
- Duwwagens 
- Tractors  
- Lintjes in 2 kleuren, 
bindt deze om de 
sturen van de fietsen 
en wagens 
- Tankbediende 

- Routing verzinnen 



 

 
 

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes:  

Ik & Ko ‘Speel je mee’  
Ik & Ko ‘Op reis’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring classificatie’  
Piramide ‘Verkeer’  
Schatkist ‘Eropuit’  

 


