WELKOM
THUIS, BEVER!
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Magnus Weightman

OMHOOG EN OMLAAG
• natuur en techniek, bewegingsonderwijs, en leesbevordering
• proefjes en spelletjes doen
met een ballon
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Daar gaat de ballon met Bever in het mandje. Hoog de lucht
in. Hoe werkt dat nou eigenlijk, zo’n luchtballon? Hoe gaat hij
omhoog? En hoe blijft hij in de lucht? Speel zelf met ballonnen!
Materialen
• een lege ballon om op te blazen
• een mand met opgeblazen ballonnen in verschillende kleuren
(1 voor elk kind)
Voorbereiding
• Ga met de kinderen naar een ruimte waar ze makkelijk kunnen
bewegen, zoals de speelzaal.
• Zet een mand met opgeblazen ballonnen klaar.

Stap 2: Stijgen en dalen
• Blaas een ballon op. Wat gebeurt er? (De lucht vult de ballon.
De ballon wordt groter.)
• Laat de ballon langzaam leeglopen. Wat zie je nu? (De lucht gaat
uit de ballon, hij wordt kleiner.)
• Bekijk (evt. op het digibord) de pagina waarop Bever in de
luchtballon klimt. Bespreek hoe de luchtballon omhoog gaat. Leg
uit dat er, zoals bij de gewone ballon, lucht in wordt geblazen. Die
lucht wordt verwarmd. Wijs op de brander boven de mand. Vertel
dat warme lucht stijgt (net als de warme waterdamp bij een pan
kokend water). Daarom gaat de ballon ook omhoog. (Dit is ook te
zien in het filmpje op het digibord.)
• Leg ook uit dat de ballon naar beneden gaat als er warme lucht
uit de ballon wordt gelaten of als de lucht weer afkoelt.

Stap 3: Bewegen met ballonnen
• Doe in de speelzaal verschillende spelletjes met ballonnen. Geef
ieder kind een ballon. Speel verschillende spelletjes:
-  Probeer de ballon in de lucht te houden door er met je
vingertoppen tegenaan te tikken. De kinderen mogen door de
ruimte lopen. Wie houdt de ballon het langst omhoog?
-  Doe hetzelfde met de duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger,
pink.
-  Doe nu hetzelfde terwijl de kinderen op één plek blijven staan.
• Maak tweetallen. De kinderen proberen nu samen de ballon zo
lang mogelijk omhoog te houden.
• Laat de kinderen met een groepje in een kring zitten. De kinderen
tikken één ballon over naar elkaar.

Op onderwijs.kinderboekenweek.nl:

• Les 1 bij dit boek: Ballonnenfestival
• De digibordles van Prowise
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Stap 1: Voorlezen
• Lees het prentenboek interactief boek voor. Een tweede keer
zullen de kinderen weer nieuwe details ontdekken in het boek.
Stel vragen, luister met interesse, laat stiltes vallen en geef de
kinderen de ruimte om mee te denken en te reageren.
Mogelijke vragen zijn:
-  Met welk vervoersmiddel gaat Bever op reis? (een luchtballon)
-  Hoe komt het dat hij steeds verder van huis raakt? (Een ballon
heeft geen stuur en waait met de wind mee.)
-  Heb jij wel eens een luchtballon gezien? Hoe zag die eruit?
-  Hoe ziet de wereld eruit als je in een luchtballon zit, denk je?
Als u het verhaal al eerder heeft voorgelezen bij les 1, laat de
kinderen dan nu ook af en toe het laatste woord van de tweede
regel raden. Het rijmt op...

