
 

 
 

Het paard van ridder Hoela 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela verveelt zich. Er is niks te doen! Hoep heeft net schoongemaakt en zijn laken 
opgehangen en zijn zwabber en emmer een plekje gegeven. Hij is moe en doet even 
een dutje. Hoela kijkt naar de waslijn…wat is het hier saai, of toch niet? Er staat in 
een keer een paard, een écht als-of paard. Wat mooi! Helaas kan Hoela hier niet op 
rijden, maar kunnen de kinderen haar helpen om een mooi paard te maken voor 
ridder Hoela?                      

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.  

Paard maken  
Kunnen de kinderen ook een doe-alsof paard maken? Met een paar dekens, sjaals 
en een speelkar komen ze vast een eind. Het hoofd kan gemaakt worden van een 
bezem of een doos. Gebruik knijpers om bijvoorbeeld manen te maken. Aan het eind 
van de activiteit hebben ze een mooi paard om ridderspelen mee te spelen. Stel 
tussendoor open vragen aan de kinderen. 

       

Nodig:  
- Wit/beige/bruin/roze/rood/ 
blauw  laken of kleed  
- Speelkar  
- Bruine sjaals  
- Wasknijpers  
- Dozen  

- Touw 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Weet je wat een doe-alsof paard is?  
- Hoe ziet een paard eruit? Hoe heten de haren bij het hoofd?  
- Waarom heeft een paard eigenlijk zo’n lange staart?  
- Welke kleur kan een paard hebben?  
- Hoe kun je ervoor zorgen dat het paard kan rijden?  
- Hoeveel kinderen kunnen er op het paard?  
- Moet het touw aan de voorkant of aan de achterkant? Waar zit de staart?   

Ringsteken 
Echte ridders spelen ridderspelen. Een daarvan is ringsteken. Tijdens dit spel 
moeten de kinderen goed samenwerken. Het paard mag niet te hard rijden en de 
ridder op het paar moet goed richten. Een leuke activiteit waar de grove en fijne 
motoriek aan bod komen.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat moet je doen met ringsteken?  
- Waar is het begin?  
- Waar is het einde? Hoe kun je dat zien?  
- Weet je wanneer je een punt krijgt?  
- Denk je dat het makkelijker/moeilijker is als het paard hard of zacht gaat?  
- Hoeveel ringen heb je gevangen?  

Nodig:  
- Ringen  
- Stokken  
- Paraplu’s  
- Hockeysticks  
- Wandelstok  

- Pionnen 



 

 
 

Tip: Als je geen pionnen en ringen tot je beschikking hebt kun je er ook voor kiezen 
om dozen neer te zetten. Snijd uit de doos een rondje, als de stok/paraplu de doos 
heeft gepakt krijgen de kinderen een punt.  

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

Ik & Ko ‘Wat loopt en vliegt daar’  
Piramide ‘Kleur en vorm’  
Schatkist ‘Dieren’  
Schatkist ‘Vertel ’t maar’ 


