
Meivakantie Thema Natuur Avontuur

Hallo allemaal,
Ga je mee met ons op avontuur in de natuur?! Er is
zoveel te ontdekken als je goed om je heen kijkt. Je
valt soms van de ene verbazing in de andere. We
doen diverse onderzoekjes, eten avontuurlijke
hapjes en leren door diverse spelletjes meer over
de natuur. 

Natuur: Natuurlijk weven
(weefkunst)
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke
materialen mooi te showen? Echt erg leuk om te
doen! We gaan op zoek naar geschikte takken en
mooie natuurlijke materialen. We hebben ook een
beetje wol nodig en dan kunnen we aan de slag.

Spel: Natuur memory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken
voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van
kaartjes te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld
steentjes, bloemetjes en blaadjes! 

Drama: Lente toneelspel!
Een paashaas die een koe gaat melken op een
terras: gekke combinatie? Voor ons echt niet! Het
kan ons niet te gek tijdens dit toneelspel.

Creatief 7+: Natuur avontuur
vertelstenen
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je
van alles tegen: mooie veren, schelpen, blaadjes,
takjes en stenen... heel veel stenen! De mooiste,
rondste en gladste kiezels stop je in je zak en
neem je mee naar huis. Die komen namelijk goed
van pas als je verhaalstenen wilt maken. Dat zijn
stenen met een zelfgeschilderde afbeelding en bij
elke afbeelding hoort een liedje of mooi verhaal!

Creatief 4-7: Tuinkers of
graspoppetjes
We beginnen met een kaal koppie maar met een
beetje geduld kun je straks de haren knippen van
deze poppetjes EN ze lekker opeten! 

Spel 7+: Wilde Weetjes
Er is zoveel te leren over de natuur. In het grote
natuurspel wordt onze kennis getest over de
natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we
leren van elkaar en ondertussen de natuur
ontdekken. 

Eten: Potje Eetbare Gloeiwormen
Een potje met aarde waar een gloeiwormpje
uitkruipt....klinkt echt niet smakelijk, toch? Je zult
zien, met een beetje chocoladekoekjes en
pudding maak je een heerlijk hapje!

Macaroni vlinders
Het is lente! Heb je de vlinders alweer gezien?
Zullen wij ook vlinders maken? Dan verven we ze
daarna in de mooiste kleuren!

Eten: Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen:
verschillende dieren die we vandaag eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als
lekkere snack! 

Creatief 7+: Papier maché vogels
Vogeltjes kijken is het allerleukst en gaat ook het
beste buiten in de natuur. Deze vrolijke vogels zul
je daar alleen niet zo gauw tegenkomen. Ze zijn
gemaakt van papier maché en het maken ervan
is meer een binnenactiviteit. Voor als de
buitenlucht nog iets té fris is bijvoorbeeld! 

Bijen in een honingraat
Zoemende bijen om je heen, dat vindt niet
iedereen prettig. Toch zien die kleine gele
beestjes er heel leuk uit. We maken vandaag
bijen die niet zoemen. Doe je mee?

Natuur: Natuursculptuur maken
Eerst gaan we naar buiten toe om allerlei spullen
uit de natuur te verzamelen. Vervolgens maken
we daar onze eigen afdruk van in klei en doen we
het in de oven, zo krijgen we natuurafdrukken! 

Natuur: Bouw een mini-terrarium
Ben jij ook gek op de natuur en wil jij graag een
eigen terrarium hebben? Of wil je weten wat een
terrarium eigenlijk is? Een aquarium ken je wel,
aqua is water en terra is aarde. We maken dus
een leefomgeving voor dieren die in en op de
aarde leven. Denk aan insecten, slakken
enzovoort. Bouw een miniversie voor jezelf.


