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Zigzag door de Zoo
Hallo allemaal,

Met olifantenstappen lopen we door het dierenrijk en ontdekken we 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? Leer
meer over de Zoo dankzij de speurtochten, spelletjes en quizzen die we voor
je hebben bedacht.

Ga je mee: Zigzag door de Zoo?

Groetjes van Jacqueline

Week 1
Dierensilhouetten van tijdschriften
Een waar kunstwerkje maken we met felgekleurde strookjes papier uit
tijdschriften. Dus hierbij een oproepje! Heb je thuis nog tijdschriften met
veel kleur: neem ze mee!

Toffe tropische vissen
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het clownsvisje Nemo is
helemaal een leuk visje. Gebruik kleuren die jij mooi vindt en maak van een
eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis.

Rarara, wie stinkt er zo?
Elk dier heeft zijn eigen soort poep. De poep van een neushoorn ziet er heel
anders uit dan van een leeuw. Dat komt door wat het dier eet. Wat weten
jullie eigenlijk van dierenpoep?

Fruitslang
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!

Week 2
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Olifantenspeurtocht! Volg de slurf
Volg de slurven die we onderweg tegenkomen. Kun jij de olifantenopdrachten
volbrengen en verdien jij het certificaat voor een echte olifantenkenner?

Viskoekjes
Voor de lunch bakken we zelf gezonde viskoekjes. Een makkelijk en gezond
recept dat je zeker thuis ook eens moet uitproberen.

Speuren naar bedreigde diersoorten
De dierentuin is niet alleen maar een leuk dagje uit. Dierentuinen proberen
de mensen ook dingen te leren over de natuur. Met veel dieren in de natuur
gaat het heel slecht. We noemen ze dan 'bedreigde diersoorten'. Over
dierentuinen en hun bedreigde diersoorten gaat deze speurtocht.

Dieren memohouders
Met behulp van wasknijpers maken we een memohouder Maak een leeuw,
schaap of varken. Of misschien heb je zelf een idee voor een ander dier?

Week 3
Eetbare koala's
Hmmm... Lekker! Doe je mee om van dit schattige diertje een lekkere snack
te maken? Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Kies maar uit!

Nijlpaarden
Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een nijlpaard. Ze zien er vaak
zo lekker loom en tevreden uit. Wij maken onze eigen versie.

Kangoeroe plantenbakje
Heb je de buidel van een kangoeroe wel eens goed bekeken? Daar zit het
baby'tje in. Maar wat als wij die buidel nu eens voor iets heel anders gaan
gebruiken? Je zult snel zien wat we in gedachten hebben!

Diverse dierentikkertjes
Wist je dat je een tikspel kan spelen als kangoeroe? Of speel jij liever
krokodillentikkertje? We hebben allerlei tikspellen in Zoo-thema!

Week 4
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Elmer de olifant
We hebben veel plastic verpakkingen van melk nodig en van leeg vloeibaar
wasmiddel. We maken onze eigen Elmer de olifant en beplakken hem met de
mooiste kleuren!

Wie is bang voor wie?
De leeuw is bang voor de olifant, de muis voor de leeuw en de olifant voor de muis... Hoe dat zit? Doe mee
en vind het uit!

Krokodil van komkommer
De rollen zijn omgedraaid! Voor deze krokodil hoef je niet bang te zijn, we gaan hem lekker opeten.

Strijd op de savanne
De roofdieren leeuw, luipaard en hyena gaan achter de zebra's, giraffes en gazelles aan. Maar ook de mens
speelt een rol in dit tikspel. Wie wint de strijd op de savanne?

 


