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Gaa� me� di� liaa�: re� he� regenwou�
Hallo allemaal,

Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de jungle. Jullie hebben wel kunnen
zien hoe mooi en bijzonder de jungle eigenlijk is.

Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel planten, dieren
en mensen erg afhankelijk van de jungles. De jungle zorgt voor regen, het filteren van
het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt de jungle een grote rol bij het
tegengaan van klimaatverandering. Door het kappen van de bomen verdwijnen de
jungles en ook verdwijnen er veel diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop
komt te staan! Tijd voor actie dus...! Doe je mee?! Red het regenwoud door meer over
deze mooie plek te leren!

liefs Stevie & Seher

Maandag 26 juli
Wilde kruidenboter
Ga met onze kruidenwijzer op pad en pluk je eigen
ingrediënten. We maken hier later kruidenboter mee!

Schaduwkunst
In een spel met licht en schaduw gaan we proberen
bijzondere tekeningen te maken.

Fruitsalade bingo
Papaya, banaan en ananas! Welke fruitsoorten heb jij op je
bingo-kaartje staan? Heb je valse bingo… dan moet je echt
een liedje zingen.

Dinsdag 27 juli
Jungle Juice
Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit
snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.

Bomenpaspoort
Lekker een frisse neus halen buiten! Dat kan terwijl je bezig
bent om voor een boom een paspoort te maken!

Mini-jungle in een potje
Wauw, dit is cool! We maken een mini-jungle-terrarium!
Oftewel; een mini jungle met (nep)plantjes in een glazen
potje. Welke dieren leven er in jouw jungle?
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Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken!
Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Donderdag 29 juli
Woudreus
In de jungle heb je veel verschillende bomen. Deze bomen
zijn hartstikke belangrijk voor onze planeet. Maak een eigen
'woudreus' van fruit en eet het lekker op!
Tien tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppen!
Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Bescherm de jungle!
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van
klimaatverandering maar het gaat niet zo goed met onze
jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!
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