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Olympisch� Spele� wee� 4: Ontde� Japa�
Hallo allemaal,

Kimi ga yo wa. Chiyo ni. Yachiyo ni. Sazare ishi no. Iwao to narite. Koke no musu
made! Enig idee wat hier staat? Dit is een gedeelte van het Japanse volkslied. Wij
zingen dit mooie lied deze week uit volle borst!

Na een week van rust gaan we weer verder met allerlei sportieve activiteiten. We
blijven in Japanse sferen: We maken bento lunchboxes, knutselen sumoworstelaars
van flesjes en spelen Japanse hints. Zijn jullie er klaar voor om er weer helemaal
tegenaan te gaan?! Let's go!

Groetjes van het BSO team

Maandag 9 augustus
Bento lunchboxes
Bento lunchboxes zijn Japanse lunchtrommels. In Japan is het
een kunst om de bento boxen zo leuk en origineel mogelijk te
maken. Wij gaan dit ook proberen.
Maak je judoka
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je fijne motoriek wordt
behoorlijk op de proef gesteld met die kleine kraaltjes die je in de
juiste patronen op het bord moet zien te krijgen. We gaan aan de
slag met het maken van judoka’s.
Zing als... traditioneel Japans volkslied
Kan jij Japans zingen? En kan je dat ook doen als bijvoorbeeld een
robot? Of als een operazangeres? Of alsof je heel veel buikpijn
hebt? Doe het met dit grappige zangspel!

Dinsdag 10 augustus
Sumoworstelen
Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de
andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons team:
worstelen maar!
Mini 'Zen' tuin
Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is
deze activiteit echt iets voor jou! We maken met de groep een mini
tuin!
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Chopstick challenge
We doen allerlei spellen die maar met eetstokjes te maken hebben.
Van estafette lopen tot spekjes in een bakje doen. Het gaat hier om
echte skills!

Donderdag 12 augustus
Sushi knutselen
Vind jij sushi ook zo lekker? We maken allerlei verschillende
smaken. Maar dan van vilt en karton. Je kunt ze dus maar beter
niet gaan proeven! Ze zijn wel érg leuk om naar te kijken.
Japans memory
We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier
twee keer? Dan mag je nog een keer!

Speel de Olympische quiz!
Je kennis over de Olympische spelen wordt getest. Er zitten pittige
vragen tussen waarbij je vast een gokje moet wagen. Durf jij het
aan?!

Vrijdag 13 augustus
Verrassing
Wij hebben vandaag een verrassing voor jullie!

Japanse hints
Doe een Japanse situatie voor zonder iets te zeggen. Begrijpt de
ander en kan hij het weer goed uitbeelden? Zo ontstaan er hele
grappige situaties!
Olympische Spelen
We stropen onze mouwen op, trekken onze sportiefste kleding aan
en doen mee aan de Olympische Spelen! Bereid je goed voor, maak
het waar en win die gouden medaille!

 

09 augustus
t/m

13 augustus


