Voelen met je voeten
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep is bijna klaar met opruimen. Alle blaadjes uit het zwembad, de stenen liggen
weer bij elkaar. Hoela heeft geen zin om te helpen, ze wil iets leuks, iets spannends.
Hoep gaat na al het harde werken even rustig in zijn woonwagen een boek
lezen…Hoela ziet ineens iets drijven in de “zee”. Het is flessenpost. Hoep, Hoep kom
kijken post! Hoep komt naar buiten en leest de boodschap die in de fles zit voor
“Help! Ik zit op een onbewoond eiland. groetjes Bolle Bink”. Hoe zal dit nou aflopen?
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.
Route met of zonder schoenen?
Na het kijken hebben de kinderen vast ook zin om een blote voetenweg af te leggen.
Verzin een route over verschillende ondergronden. Dit kan buiten of binnen zijn.
Denk aan gras, stenen, zand, deurmat, vloer, speelmat. Laat de kinderen dit eerst
ervaren met schoenen aan en daarna zonder schoenen. Stel tijdens de opdracht
voorspellende vragen.
Nodig:
- Zandbak
- Stenen
- Gras
- Deurmat
- Vloer
- Speelmat
- Bladeren
- Blinddoeken

Voorbeeldvragen:
- We moeten over het gras, wat voel je? (schoenen aan)
- Hoe komt het dat je niks voelt?
- Hoe zou het voelen zonder schoenen?
- Hoe voelt gras?
Wat voel je?
Pak een grote doos en maak daar twee gaten in zodat je met je handen in de doos
kunt. Stop verschillende voorwerpen in de doos en laat de kinderen omschrijven
wat ze voelen. De andere kinderen kunnen raden wat er in de doos zit.
Nodig:
- Doos met gaten om
handen/armen doorheen te
steken
- Knuffelbeer
- Vergiet
- Soeplepel
- Schelpen
- Watten
- IJsklontjes etc.

Voorbeeldvragen:
- Wat voel je? Is het hard of zacht?
- Is het groot of klein?
- Kan je ook vertellen wat je voelt?
- Voelt alles hetzelfde?
- Wat denk je dat het is? Waarom?
Tip: Eventueel kan je er ook voor kiezen een aantal niet alledaagse voorwerpen in de
doos stoppen zoals een vergiet of een grote soeplepel.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko ‘Waar is….?
Ik & Ko ‘Op reis’
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring, creatieve representatie’
Piramide ‘Wereldverkenning ‘
Schatkist ‘Eropuit’

