
Grote Beer

Later als ik groot ben week 2: Werken met

dieren (Knuffel- en Troetelberen)

29 juli t/m 02 augustus

 

Hallo allemaal,

Hebben jullie thuis huisdieren? Of ga je graag naar een dierentuin toe? Deze week

kijken we naar allerlei beroepen die te maken hebben met dieren. Zo gaan we

naar de dierenarts, doen we een PAW patrol speurtocht en maken 3-D dieren.

Op maandag gaan de Troetelberen naar de kinderboerderij en de Knuffelberen

doen een spel waarbij ze dieren uitbeelden. Als je niet bang bent voor slangen

mag je donderdag een heerlijke fruitslang maken. Kortom, het wordt een gezellige

dierenweek!

Groetjes van Karin, Marieke, Henny, Sandra, Dominique, Astrid en Ellen

Maandag 29 juli 

De Troetelberen gaan naar de kinderboerderij.

 

Dieren uitbeelden

Kan jij goed een dier uitbeelden? Vandaag gaan we proberen te raden welk

dier er op jouw kaartje staat.

Creatief: Gelukshanger hoefijzer van zoutdeeg

Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier... In het Wilde Westen kan iedereen

wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en

eenvoudig versierd met (indianen)veren, kralen en knopen!

Dinsdag 30 juli 

We brengen een bezoek aan de dierenarts.

We gaan kijken hoe de dierenarts werkt. Je mag je eigen knuffeldier

meenemen om te laten nakijken door de dierenarts.

Eetbare giraf

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Wat een lange

nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit hele hoge bomen. We

proberen zo'n giraffennek na te maken, proeven? 

Proefje: Vette veren

Hoe kunnen eenden altijd vrolijk rondzwemmen? En hoe kan het dat een

pinguïn niet bevriest van de kou? We doen een interessant proefje!
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Woensdag 31 juli 

Creatief: Dolle 3D-dieren

Kies je eigen dier uit en knutsel samen de leukste dolle 3D-dieren! We toveren

een simpele bouwplaat om tot lieve hondjes, konijnen, katten en vissen. 

Sport en spel: Monkey Manners

Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt

wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

Donderdag 01 augustus 

Eten: Fruitslangen

Ssssssssissende slangen? Nou, niet echt. Want als ze eenmaal klaar zijn dan

willen we ze echt opeten. Leuk en lekker zijn ze en eenvoudig om te maken.

Ook een leuke traktatietip!

Spel: PAW Patrol: Reddingsmissies

Geen klus te groot, geen pup te klein! Speel PAW Patrol Reddingmissies en

word het nieuwste lid van het reddingsteam!

Vrijdag 02 augustus 

Creatief: PAW Patrol kleurplaten

Vandaag mag je zelf even bepalen hoe Marshall, Everest of Zuma eruit zien.

Maak je eigen kunstwerk!

Creatief: Animalsquishy

Squishy's: Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te maken. Kies het

dier wat je het allerleukste vindt en maak je eigen animalsquishy!

Sport en spel: Kangoeroerace

Een spannende race tegen elkaar: welke kangoeroe is als eerst aan de

overkant? O ja, je loopt in een zak: zo makkelijk is het dus niet! 
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