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Rei� o� d� werel�: Wee� 6 Zui�-Amerik�
Hola, que tal? Hallo, hoe gaat het?

Ja, deze week hoor je wel meer Spaanse woorden voorbij komen want we hebben
deze week een Zuid-Amerikaans thema. Toch wordt er niet alleen maar Spaans
gesproken in Zuid-Amerika. In Brazilië bijvoorbeeld wordt Portugees gesproken.

Deze week gaan we heel wat recepten uitproberen die ook lekker zijn voor thuis. In dit
werelddeel is het vaak heerlijk warm. Daarom hebben we ook een aantal activiteiten
op het programma gezet die lekker verfrissend zijn: waterspelletjes. Wat we allemaal
nog meer gaan doen lees je in dit programma.

Hasta luego, amigos! (Tot later, vrienden)!

Groetjes,

Lisa, Laura, Ipie en Petra

Maandag
Water limbo
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad waarbij de
danser onder een brandende stok door moet dansen! De
dansen mag alleen achterover hangen. Dus niet bukken! Als
het lukt om op die manier onder de stok door te dansen,
wordt de stok lager gehangen. De limbo wordt ook wel
gedanst zonder brandende stok, waarbij het publiek mee
mag doen.Ben jij een goede limbodanser?
Cactussen van steen
Cactussen leven in het wild in Zuid - Amerika. Deze cactus
prikt niet! We beschilderen gladde stenen die er uit zullen
zien als levensechte cactussen.
Dansende rijst
Veel gerechten uit Suriname bestaan uit rijst. Vandaag
gaan wij een proefje met rijst doen. Rijst wil weleens
dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek tijdens dit
proefje hoe dat kan!
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Dinsdag
Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die
vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit
mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-
time klaar.
Caribisch carnaval - dansen maar!
Carnaval is het hoogtepunt van het jaar voor de meeste
Brazilianen. We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en
we maken er met z'n allen een feestje van!
Tropische vogels
Er leven veel vogels in het Amazonewoud in Zuid-Amerika.
We maken vrolijke tropische vogeltjes van gipsverband!

Woensdag
Recycle armbandjes
Geef je vrienden deze leuke armband om jullie vriendschap
te bezegelen! Deze kun je helemaal zelf maken van restjes
materiaal!
Beachvolleybal
Hou jij je voeten in het zand tijdens een potje
beachvolleybal?

Sambaballen maken
Maracas is een ander woord voor sambaballen. Normaal
gesproken worden ze gemaakt van een kalebas en maken
ze een ruisend geluid. Maak deze leuke
muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en
behanglijm en smeren maar!
Caribisch carnaval ritmemuziekstuk
Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt
gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen,
trommels enzovoorts! Wij gaan op zoek naar instrumenten
en leren zo ritme kennen.
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Donderdag
Waterballon vergooien
We gaan een soort speerwerpen maar dan met waterballonnen. Het gaat om de afstand, wie
komt het verst?

Ganzá shaker
Van een lege fles kun je heel goed een muziekinstrument maken, bijvoorbeeld een ganzá.
Een ganzá is een metalen schudbus gevuld met rijst of bonen. Je hoort de ganzá in allerlei
Braziliaanse muziekstijlen terug, bijvoorbeeld in de ciranda en de coco. Wij maken onze
eigen ganzá shaker!
Insectenhapjes
De jungle in Zuid-Amerika heeft verschillende schitterende insecten. Vandaag gaan we een
paar insecten proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!

Vrijdag
Fútbal
De voetbalteams van Zuid-Amerika zijn wereldberoemd en worden gevreesd door de
Europese teams. Niet zo gek als je bedenkt dat wereldberoemde spelers hier vandaan
komen. Denk maar aan Ronaldinho en Messi bijvoorbeeld!
Cactussen
Een cactus groeit in het wild in Zuid-Amerika. Geniet van een mooie felgroene cactus in je
huis zonder dat je je er vervelend aan kunt prikken? Dat kan met deze kartonnen variant.
Leuk om te maken en het staat enorm cool!
Vlaggen over de hele wereld
Maak een vlaggenlijn met alle landen van de wereld....of...ALLE landen zal misschien niet
lukken maar veel verschillende soorten moet te doen zijn.
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