
 

 
 

Puzzelmuur 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft een hele mooi tekening van Bolle Bink gemaakt. Héél groot op de muur. 
Ze is heel trots op haar mooie kunstwerk. Hoep komt enthousiast naar Hoela, hij wil 
haar laten zien hoe goed op zijn handen kan lopen! Maar dan ineens….stort de hele 
muur in door Hoep. Nou is de mooie tekening van Bolle Bink weg. Hoe moet dat nou? 
Gelukkig willen de kinderen wel een handje helpen. Zij weten vast wel welk blok 
waar moet. 

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.  

Puzzel maken  

Zorg voor dozen. Maak op een groot vel papier een duidelijke grote tekening en laat 

de kinderen deze met verf inkleuren. Knip de tekening vervolgens in 9 stukken 

zodat elk stuk op de zijkant van de een doos geplakt kan worden.   

     

 

  

 

Voorbeeldvragen:  

- Hoe kan je een puzzel maken?  

- Wat ga je eerst doen, (eerst schilderen of eerst stukken knippen)?   

Nodig:  
- 9 Dozen  
- Verf en kwasten  
- Groot vel papier  
- Schaar  
- Lijm 



 

 
 

- Welke kleuren ga je gebruiken? Hoe wordt de verf dunner?  

- In hoeveel stukken moet je de tekening knippen?  

- Hoe kan je gemakkelijk zien hoe groot je de stukken moet knippen?  

- Kun je meteen na het verven de stukken knippen? Waarom niet?  

- Wat moet er nog gebeuren? (de verf moet eerst drogen) 

Puzzelen  

Laat de kinderen de dozen door elkaar op de grond gooien. Nu mogen ze de puzzel 

gaan maken. Eerst kunnen ze de puzzel plat op de grond maken. Als dat gelukt is 

mogen ze hem rechtop bouwen, als een puzzelmuur. 

  

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Hoe kunnen we de tekening die we gemaakt hadden weer terug krijgen?   

- Hoe moeten we beginnen?   

- Hoe moeten we de dozen neerleggen om alle stukjes goed te kunnen zien?  

- Welke stukken moeten in de hoek?   

- Wat voor stukje heb jij in je handen? Wat staat daar op? Hoe zie je dat?   

- Als je de puzzel als een muur rechtop gaat bouwen:  

       - Welke stukken moeten onderop? En welke juist helemaal bovenop? 

       - Welk deel van onze tekening is dit? En waar moet dat stuk in de puzzel?  

Tip: Maak ook een keer een persoonlijke puzzel door een foto van een juf of een 

jarig kind groot uit te printen en op de dozen te plakken.    

  

Nodig:  
- De puzzeldozen uit de 

voorgaande activiteit. 

 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko    Speel je mee?  

Ik & Ko   Kunst  

Piramide    Kleur en vorm 


