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Mussen - Zig zag door de Zoo

21 t/m 25 oktober

 

Hallo allemaal,

Met olifantenstappen lopen we door het dierenrijk en ontdekken van de

noordpool tot het tropisch regenwoud alles over de rijke dierenwereld! 

In de Zoo kom je allerlei dieren tegen, van groot tot klein, van angstaanjagend tot

heel knuffelbaar. Dieren zijn er in alle vormen en maten. Maar hoe komen die

dieren hier terecht? Zijn ze hier geboren of zijn ze gevangen genomen? Waarom

zijn ze hier en wie zorgt er voor hen? Tijdens dit activiteitenprogramma leer je

meer over de zoo dan je zou denken dankzij de speurtochten, spelletjes en quizzen

die we voor je hebben bedacht.

Ga je mee: Zig zag door de Zoo?

Groetjes, Natascha 

P.S. Voor de creatieve activiteiten in dit programma kunnen we goed

verpakkingen gebruiken van flessen wasmiddel of lege plastic melkcontainers van

2 liter. Wilt u helpen sparen voor ons?!

Maandag 21 oktober 

De Mussen maken en eten fruit slangen

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

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

Ook een leuke traktatietip!

De Mussen gaan dieren geluiden zoeken in de kring

Luister goed en vind uit, waar het dier is! En voel je dan ook wie het is?

Dinsdag 22 oktober 

De Mussen spelen  kangoeroetikkertje

We springen als kangoeroes tijdens dit leuke tikspel!

De Mussen knutselen een nijlpaard

Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een nijlpaard. Ze zien er vaak zo

lekker loom en tevreden uit. Wij maken vandaag onze eigen versie.
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Woensdag 23 oktober 

We gaan naar locatie Zonnewijzer

We gaan met de lijnbus naar locatie Zonnewijzer. 

Daar komt iemand langs die ons mooi kan schminken. 

Donderdag 24 oktober 

De Mussen knutselen een olifant met beweegbare slurf

Kleur de olifant in zoals jij hem mooi vindt. Daarna krijgt de olifant een slurf

die echt kan bewegen. Ben je benieuwd hoe dat kan? Knutsel dan met ons

mee.

Komkommer Krokodil

Mmmm, zo lekker! Een eenvoudige komkommer toveren we om tot

smakelijke krokodil. Gezond idee dat je thuis ook eens moet maken. Iedereen

zal versteld staan.

Vrijdag 25 oktober 

De Mussen spelen een spel: Dierengotcha

Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje waarbij je elkaar eerst nog wel moet

vinden...

De Mussen knutselen een tropische vis van lege fles

Van een grote lege plastic fles maken we een tropische vis. Een fles van twee

liter of anderhalve liter over die we mogen gebruiken? Neem maar mee! Ook

halve liter flesjes zijn prima! Je krijgt er een prachtig gekleurde vis voor terug.

Tenminste...als je een beetje je best doet.
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