Carnavalsvakantie Zig zag door de
Zoo
Hallo allemaal,

Creatief 4-7 jaar: Dieren memory met
opbergdoosje

MET OLIFANTENSTAPPEN LOPEN WE DOOR HET
DIERENRIJK EN ONTDEKKEN VAN DE
NOORDPOOL TOT HET TROPISCH REGENWOUD
ALLES OVER DE RIJKE DIERENWERELD!

Memory kennen we allemaal. Vandaag
maken we ons eigen spel, compleet met
opbergdoosje!

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...
Ga je mee: Zig zag door de Zoo?
Groetjes,
Het team van De Springplank
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?!

Spel 4-12 jaar: Kangoeroetikkertje
We springen als kangoeroes tijdens dit leuke
tikspel!

Koken zonder keuken 4-7 jaar:
Worstsnoetjes
We maken lekkere hartige hapjes die op het
koppie van een varken lijken. Lekker
snacken!

Creatief peuters, 4-7 jaar: 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.

Creatief 7+: Elmer de olifant
Vandaag hebben we superveel plastic
verpakkingen van melk nodig. Ook een
verpakking van leeg vloeibaar wasmiddel
zou nog wel eens van pas kunnen komen.
We maken onze eigen Elmer de olifant en
beplakken 'm met de mooiste kleuren!

Eten en drinken peuters, 4-7 jaar: 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!
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Koken zonder keuken 7+: Eetbare pinguïns
Een hele transformatie: mozzarellabolletjes,
olijven en wortels vormen samen super
schattige eetbare pinguïns. Dit moet je
proberen.

Creatief 7+: Fantasiedieren van plastic
Voor deze activiteit hebben we diverse lege,
schone flessen nodig van het liefst
wasmiddel. Flessen met zo'n handvat. Maar
andere plastic flessen van bijvoorbeeld
schuurmiddel enzo kunnen we ook wel
gebruiken. Ook willen we graag oude
schroeven verzamelen. Neem het maar mee
om zelf je fantasiedier te maken.

Creatief 4-12 jaar: 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.

Creatief peuters, 4-7 jaar 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.

Creatief 7+: Dierensilhouetten van
tijdschriften
Een waar kunstwerkje maken we vandaag
met felgekleurde strookjes papier uit
tijdschriften. Dus hierbij een oproepje! Heb je
thuis nog tijdschriften met veel kleur: neem
ze mee!

Carnavalsvakantie Zig zag door de
Zoo
Spel 4-12 jaar: Dierengotcha
Doe je mee? Een heel leuk tikspelletje
waarbij je elkaar eerst nog wel moet vinden...

Spel 8+: Rarara, wie stinkt er zo?
Poepquiz!
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. Het ene dier eet alleen planten en
weer andere dieren eten vlees. Maar er zijn
ook dieren die bijna alles eten. Poep van een
zeedier ziet er anders uit dan van een dier
dat in het bos woont. En zo zijn er nog veel
meer verschillen. Wat weten jullie eigenlijk
van dierenpoep?

Spel peuters en 4- 7 jaar: Dierengeluiden
zoeken in de kring
Luister goed en vind uit, waar het dier is! En
voel je dan ook wie het is?
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