Ramen wassen
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

De buurvrouw heeft een auto geleend van haar nicht Roos maar als ze hem terug
wil brengen ziet ze dat de auto helemaal onder de vogelpoep zit. Bah dat is vies!
Hoela en Hoep zijn juist aan het leren hoe ze spullen netjes kunnen afwassen en
schoonmaken, komt dat even goed uit! De buurvrouw rijdt de auto naar Hoela en
Hoep en vertrekt snel. Maar Hoela en Hoep hebben geen idee hoe ze een auto
moeten schoonmaken, met een afwasborstel misschien?
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.
De buitenkant van een auto wassen
De kinderen gaan de auto van een van de pedagogisch medewerk(st)ers wassen.
Nodig:
- Water
- Tuinslang
- Teiltjes en emmers
- Sponzen, doekjes,
schuursponsjes,
tandenborstels, afwasborstels
- Verschillende soorten zeep,
bijvoorbeeld handzeep,
allesreiniger, wasmiddel,
autowasmiddel
- Trekkers
- Handdoeken

Voorbeeldvragen:
- Heb je wel eens een auto gewassen?
- Wat heb je daar voor nodig?
- Waarom heb je water nodig?
- Wat voor zeep heb je nodig?
- Hoeveel zeep moet er in denk je? Wat krijg je als je zeep bij het water doet?
- Waar gaat het vuil naar toe?
- Waardoor kan een auto vies worden? Wat zit er allemaal op de auto? (vogelpoep,
modder)
- Wat gebruik je om te poetsen? Waarom moet je een spons gebruiken en niet een
tandenborstel?
- Moet je de auto ook afdrogen? Waarom wel/niet?
- Hoe maak je een ruit schoon? Waarom niet met een handdoek?
De binnenkant van een auto wassen
Nu de auto van de buitenkant schoon is moet de binnenkant nog worden
schoongemaakt.
Nodig:
- Stofzuiger
- Kruimeldief
- Afvalzakken
- Emmers
- Sponzen
- Allesreiniger
- Water
- Trekkers

Voorbeeldvragen:
- Waarom moet je de binnenkant ook schoonmaken?
- Hoe weet je dat de binnenkant vies is?
- Waarvan kan het vies geworden zijn?
- Wat heb je nodig?

- Kan je alles aan de binnenkant met een spons en water schoonmaken?
- Wat wel/niet?
- Hoe weet je dat?
- Zit de vlek aan de binnenkant of aan de buitenkant? Hoe weet je dit?
- Wat is dit? Wat krijg je daarmee schoon?
Tip: Als er geen auto beschikbaar is kan het speellokaal gebruikt worden. De
kinderen kunnen de ramen, de vloer en het meubilair schoonmaken.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide

Lekker water

Schatkist

Buiten spelen

Puk en Co

Welkom Puk!

