
Troetel- en Knuffelberen:

Kruipers, sluipers en

andere gluipers

Grote Beer BSO

Beste kinderen,

In dit programma duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van

echte insecten! Maar van zelfgemaakte insecten!

Maak je eigen spinnenhuis, probeer te herkennen welk diertje je hoort tijdens de

Insectengeluiden bingo of speel Levend muizenval!

En wat extra leuk is: na elke activiteit krijgen we een insectenkaart met leuke

weetjes. We verzamelen ze allemaal in het lokaal!

Kriebelende groetjes van Henny, Marieke, Sandra, Lilit, Wendy, Ellen en Karin!

Maandag 19 oktober

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die

we eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere

snack!

Insectentikkertje
Eén iemand is de tikker en als je getikt wordt dan ga je zitten op

de grond, met je benen omhoog net als een insect. Je kan bevrijd

worden door je medespelers.

Dinsdag 20 oktober

Bouw een spinnenhuis
Altijd al willen zien hoe een spin een web weeft? Bouw dan

een spinnenhuis. In dit huis kun je volgen hoe een spin

leeft, eet en werkt.

Muskietje van een rietje
Weet jij wat een muskiet is? Het is een soort steekmug die

voornamelijk in warme gebieden leeft. Met een rietje maak je

hem makkelijk na!
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Woensdag 21 oktober

Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen

restmateriaal zoals kurken, doppen of lege verpakkingen

namelijk goed gebruiken bij het maken van insecten!

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect

hoort dit? Staat hij op jouw bingokaart, kruis hem dan snel

af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Donderdag 22 oktober

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken?

Deze keer maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een

rups, slang of worm?

We gaan bowlen!
Vandaag gaan de kinderen van de Knuffelberen en de

Troetelberen bowlen.

Doe schoenen aan die makkelijk aan- en uit te doen zijn!

Vrijdag 23 oktober

Bouncy insecten
Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak

eerst je insect, bevestig hem aan een lange stok om hem zelf te

laten vliegen.

Levend muizenval
Ken jij het bordspel Muizenval? Je loopt rond en probeert

de muis van de tegenstander in de val te lokken. Wij

spelen een levende variant!
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