
 

 
 

Saai 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk met het bouwen van een schutting. Dan hoeft hij Hoela niet steeds te 

zien. Maar Hoela heeft een veel leuker idee! Samen met de kinderen kunnen ze iets 

veel leukers doen met al die planken... Ze maken een speeltuin, met een wip en een 

glijbaan.   

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Er zijn veel variaties mogelijk op de activiteit in de uitzending. De meeste variaties 

zijn makkelijk en snel op de groep uit te voeren. Heeft een kind zelf een idee 

gekregen tijdens het kijken? Ga hier dan op door in de groep.    

De wip  

Na het kijken van de eerste activiteit hebben de kinderen vast zelf zin om te kijken 

wat licht is en wat zwaar. De kledinghanger is hierbij de weegschaal. Aan beide 

zijden hangen plastic tassen, waar de kinderen steeds voorwerpen in kunnen doen. 

Zo komen ze erachter welke voorwerpen licht of zwaar zijn.  

Laat de kinderen vooral zelf ontdekken, en stel af een open vraag.  

 

   

 

 

 

Nodig:  
- Kledinghanger  
- Touw  
- 2 dezelfde plastic tassen   
- 10 grote kralen 
- Stuiterballen  
- Voetbal  
- Boekjes  

- Veertje of stukje touw 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe werkt de kledinghanger als weegschaal? 

- Welke spullen zijn licht? En welke zwaar? 

- Laat een kind in de ene tas een kraal doen, en aan de andere kant een boekje. 

- Wat moet je in de tas van de kraal doen om de kledinghanger weer recht te 

krijgen? 

- Hoeveel stuiterballen zijn even zwaar als de voetbal? Probeer eens? 

- Als je de twee boekjes in de ene tas stopt, wat doe je dan aan de andere kant om 

de kledinghanger recht te houden? 

- Wat is het grootst? Is dit ook het zwaarst?   

Passen en meten: een glijbaan maken in de zandbak  

Hoe maak je van zand je eigen glijbaan? Dat gaan de kinderen uitzoeken. Ze 

oefenen met het maken van grote en kleine glijbanen. Ze ontdekken dat de glijbaan 

erg hoog moet zijn om er zelf goed vanaf te kunnen glijden.    

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe hoog moet de berg zand worden om er vanaf te kunnen glijden? 

- Hoe zorg je ervoor dat de berg snel klaar is? 

- Leg de kinderen eruit dat je niet meteen van een berg zand kunt glijden. Om te 

kunnen glijden moet de glijbaan glad worden, hoe doe je dat? 

- Kun je ook een hele lage glijbaan maken? Hoe dan? 

- Kun je daar zelf afglijden? Wie/wat dan wel? 

Nodig: 
- Zandbak of berg met 
zand 
- Scheppen 

- Emmers 

 



 

 
 

  

Tip: Laat de kinderen samenwerken in groepjes. Terw Tip: ijl twee kinderen werken 

aan de hoge glijbaan, kan een ander groepje een klein laag glijbaantje maken. 

Methodes: 

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

methodes: 

Puk&Ko: ‘Reuzen en kabouters’  

Schatkist: ‘Schatkist ‘Buiten spelen’    

 


