
 

 
 

Knikkerbaan 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela maakt ruzie met Bolle Bink om haar mooiste knikker. Maar daar denkt ze niet 
meer aan als ze Hoep druk bezig ziet. Hij zaagt een regenpijp doormidden. Hoela wil 
Hoep daarbij graag helpen, maar zagen...dat wil Hoep zelf doen. Zij mag stofzuigen 
van Hoep! Al snel maakt de stofzuiger een vreemd geluid...hij doet het ook niet meer 
zo goed. Als ze ontdekken dat Hoela’s mooiste knikker in de stofzuigerslang zit, 
brengt ze dat op een heel leuk idee....  

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.  

Knikkerbaan maken 
Maak met de kinderen twee knikkerbanen. Maak de buis van de stofzuiger los en 
laat de kinderen hiervan een knikkerbaan maken. Een andere groep kinderen mag 
een knikkerbaan gaan maken van WC-rolletjes of lege keukenpapierrollen. Laat de 
kinderen zelf experimenteren door de buizen hoog en laag vast te houden. 

  

 
 
 
Voorbeeldvragen:  

Nodig:  
- Stofzuigerbuis 
- WC-rolletjes  
- Keukenpapierrollen  
- Plakband 



 

 
 

- Hoe ga je een knikkerbaan maken van de stofzuigerslang? 
- Waar moet de knikker in? Waar komt hij dan uit? 
- Hoe rolt een knikker (van hoog naar laag) Waarom niet andersom? 
- Hoe maak je de andere knikkerbaan van rolletjes? 
- Welke baan zal straks sneller zijn? Hoe kun je de banen sneller maken?  
- Wat gebeurt er dan met je knikker? 
- Als je knikker blijft hangen, waar zal dat dan zijn? Waarom juist daar? 
- Pasten alle knikkers er doorheen? En deze bal, waarom past die niet? 

Knikkerrace  
Om een eerlijke wedstrijd te spelen moet je niet alleen kunnen ZIEN welke knikker 
het eerst uit de buis komt, maar dat wil je ook HOREN. Laat de kinderen zoeken naar 
speelgoed dat geluid maakt als de knikker eroverheen rolt. Denk aan een xylofoon, 
belletje of speelgoedpiano. 
 

       
  
Voorbeeldvragen:  
- Welke knikkerbaan zal het snelst zijn denk je? Waarom? 
- Hoe weet je welke knikkerbaan sneller is? 
- Je kant het zien, maar hoe kun je ervoor zorgen dat je het ook kan horen? 
- Waar leg je het belletje neer? Waarom juist daar? 
- Door welk stukje van de knikkerbaan zal de knikker heel snel rollen? 
- Waar rolt hij juist wat langzamer? 
- Welke knikker wil je in de baan gooien? Maakt het uit of je een grote of kleine 
gebruikt? 
- De wedstrijd kan beginnen! En...welke knikkerbaan was het snelst? 
- Hoe zou je nu de andere baan sneller kunnen maken? 

Nodig:  

- De gebouwde knikkerbanen 

- Knikkers 

- Speelgoed met geluid of een 

belletje 



 

 
 

Tip: Neem de stofzuigerslang mee naar de zandbak en laat de kinderen daar een 
knikkerbaan maken. Als ze een grote berg zand maken dan kan de buis cirkelend 
van boven naar beneden gelegd worden waardoor het een mooie knikkerbaan zal 
worden! 
 
Methodes: 
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes: 
 
Kaleidoscoop Classificatie 
Piramide Ruimtelijke oriëntatie 
Schatkast Passen en meten 


