
Backpack je gek in Azië

Knuffelberen en

Troetelberen week 4

Grote Beer BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op

avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons

rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo

vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Ga een potje sumoworstelen en maak je eigen Koi karper! In

China bakken we fortune cookies en proberen we fruit te eten met stokjes. In India

komen we helemaal in de jungle-sferen met een Aziatisch hoedje en

olifantenspeurtocht. We vliegen door naar Vietnam waar we allerlei spelletjes

doen met eetstokjes en we knutselen een prachtige lampion. Het einde van deze

week brengen we door op de Filipijnen, waar we onze eigen �essenpost maken.

Maandag in Japan

Koi karpers
Wij vieren net als in Japan de jongensdag. Het is dan

gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen

als er jongens in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi

karpers!

Sumoworstelen
Sumoworstelen is een Japans traditionele sport. Ga net als de

bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's

en win! Dit doen we samen met ons team: worstelen maar!

Dinsdag in China

Fortune cookies
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken

deze bijzondere Chinese gelukskoekjes zelf! Wat voor

tekeningetje wil jij in je koekje verstoppen?

Chinese muur
Een variatie op gewoon normaal tikkertje; we vormen een

Chinese muur! Wie lukt het om als laatste over te blijven?

 

01 augustus

t/m

05 augustus



Backpack je gek in Azië

Knuffelberen en

Troetelberen week 4

Grote Beer BSO

Met stokjes eten!
In China eten ze met stokjes. Dat gaan wij ook proberen tijdens

het fruit eten. Deze multiculturele activiteit is erg leuk en goed

voor onze motoriek!

Woensdag in India

Aziatisch hoedje
In het echt beschermen de hoedjes tegen zon, wind en regen.

Maar wij maken ze omdat ze zo mooi zijn. Hoe ga jij je hoedje

versieren?

Olifantenspeurtocht! Volg de slurf
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de

olifantenopdrachten volbrengen en verdien jij het certi�caat

voor een echte olifantenkenner?

Donderdag in Vietnam

Chopstick challenge
We doen allerlei spellen met eetstokjes. Van estafette lopen

tot een toren bouwen. Ben jij een echte chopstick master?

Lampion maken
We knutselen zelf een lampion! Heb jij thuis nog een plastic �es

of melkjerrycan liggen?

Vrijdag in de Filipijnen

Maak je eigen flessenpost!
Op de eilanden van de Filipijnen, kun je door een brief in een

�es te doen, een boodschap overbrengen naar één van de andere

eilanden. Vandaag maken we onze eigen �essenpost!

We maken een Piraat van Eierkoek!

 

01 augustus

t/m

05 augustus


