Kruipers, sluipers en andere gluipers
12 oktober t/m 16 oktober

De Speelweide
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 Freek Vonk Vlog, probeer te herkennen welk diertje je hoort jdens de
Insectengeluiden bingo of ga speuren naar sporen in het bos!
Kriebelende groetjes van het BSO team!

Beestachtig spreekwoordenspel

Welke spreekwoorden ken jij allemaal? Komen daar dieren in voor? Wij beelden
deze dierlijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!
Kastanje slakken

We gebruiken alleen wat kastanjes, een satéprikker en klei. Hiermee maken we
zelf slakken waarmee we kunnen spelen.
Wormen in de modder

Kook spaghe en gebruik het als wormen in de modder. Haal de 'wormen'
(slierten spaghe ) met een pincet uit de modder.
Insectenhapjes

Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!
Speuren naar sporen

Als je goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen.
Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we allemaal kunnen
ontdekken!
Fossielkoekjes

Deze koekjes zijn écht supercool. We maken zandkoekjes en maken daar
afdrukken in! Het lijken wel fossielen...
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!
Insectenvanger timmeren

Er leven buiten héél veel soorten insecten. Leuk om te bekijken, maar hoe doe
je dat eigenlijk? Simpel! Je vangt ze met je zelfgemaakte insectenvanger.
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Freek Vonk Vlog

'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt ﬁlmdagboek net als Freek
Vonk. Camera klaar? Ac e!
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 hee er als eerst BINGO?
Kriebeldisco

Dans je een slag in de rondte jdens deze coole kriebeldisco! We dansen op
allerlei verschillende insectenliedjes en doen beestach g goede spelletjes!
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?
Bouncy insecten

Laat jouw gevleugelde insect door de lucht heen vliegen! Maak eerst je insect,
beves g hem aan een lange stok om hem zelf te laten vliegen.
Bouw een spinnenhuis

Al jd al willen zien hoe een spin een web wee ? Bouw dan een spinnenhuis. In
dit huis kun je volgen hoe een spin lee , eet en werkt.
Spinnenweb pannenkoekjes

Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel ﬂink veel
eten om een volle maag te krijgen.

