Paddenstoelen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoela komt enthousiast terug uit het bos. Ze heeft zo iets moois gevonden, ze laat
het snel aan Hoep zien. Ze heeft paddenstoelen geplukt. Hoep is een beetje boos op
Hoela, je mag helemaal geen paddenstoelen plukken. Daar schrikt Hoela van, ze
gaat ze meteen weer terugzetten…maar dat lukt niet ze vallen om. Oh nee, hoe lost
ze dit nou weer op?
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.
Hoe maak je oranje?
Hoela heeft twee paddenstoelen. De een is rood en de ander is oranje. In de groep
staat alleen rode verf en gele verf, kunnen de kinderen met deze twee kleuren
oranje maken? Laat de kinderen proberen om met de juiste verhoudingen de kleur
oranje te maken. Stel tussendoor open vragen.
Nodig:

- Rode verf
- Oranje verf
- Schaaltje/bordje
- Kwasten
- Bakje water
- Schorten

Voorbeeldvragen:
- Welke kleuren verf zie je?
- Kunnen we de kleur oranje maken?
- Wat moet je als eerste doen?
- Moet er meer geel bij of meer rood? En hoe noem je dit?

Rondjes stempelen
Op veel paddenstoelen zitten mooie witte stippen. Het maken van deze stippen is
best lastig met een grote kwast. Laat de kinderen in deze activiteit zelf ontdekken
waarmee ze makkelijk een mooie stip kunnen maken. Nadat ze dit hebben
uitgevonden kunnen ze met de oranje en rode verf uit de eerste activiteit een
mooie paddenstoel schilderen.
Nodig:
- Witte verf
- Zwart papier
- Kurken
- Kwasten (hele grote
platte kwasten)
- Doppen
- Aardappels, door
midden gesneden

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een stip op een paddenstoel eruit?
- Welke kleur heeft de stip? Welke vorm?
- Hoe denk je dat je het beste een stip kunt maken?
- Waar moet de verf komen?
- Waarom gebruik je zwart papier?
- Hoe heet dit…. wat je nu aan het doen bent?
Tip: Als de kinderen weten met welk voorwerp ze het beste een stip kunnen
stempelen mogen ze een paddenstoel schilderen. Dit kan het beste op zwart papier,
de kleuren komen dan goed naar voren. Vraag aan de kinderen of je meteen de
stippen op de natte rode/oranje verf kan zetten. Waarom wel/niet? Wat zal er
gebeuren?

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’
Piramide ‘Herfst’
Schatkist ‘Herfst’

