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Groep 3: Van IceAge naar IPhone via de jungle
Beste kinderen en ouders, 

Tijdens deze vakantie gaan we elke week kijken in een ander deel van de

geschiedenis, met af en toe een uitstapje naar de jungle. Deze week gaan we

naar de steentijd.

Natuurlijk gaan we elke dag buiten spelen en bij mooi weer met water. Echter

door de maatregelen rondom corona zetten we niet in het programma waar we

heen gaan. Dit bekijken we per dag.

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het ook zijn dat we afwijken van het

programma op momenten dat dat kan. Het is daarom wenselijk elke dag een tas

mee te geven met een flesje water en reserve kleding.

Maandag 6 juli

Vulkaanuitbarsting met klei

In een gemiddeld jaar vinden er ongeveer 60 vulkaanuitbarstingen plaats. Heb jij ooit al wel eens een

vulkaanuitbarsting gezien of willen zien? Kom er eentje zelf maken.

Grottekeningen

Dankzij rotstekeningen krijgen wij een idee hoe de mensen in de oertijd leefden. Maak een eigen rotstekening.

Je kunt op verschillende manieren te werk gaan.
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Cro-Magnon holbewoners test

De cro-magnonmens is de naam voor de prehistorische mens. Hoe praatte een holbewoner eigenlijk? In dit

spel ontdek je hoe oermensen met elkaar communiceerden met gebaren, oertaal, boetseren en tekeningen.

Dinsdag 7 juli

Levend oertijdmemory

Wie ben jij in het oertijd memoryspel, weet jij je kameraadje te vinden?

Dino games

We stappen in de tijd van de dino's, durf jij de strijd met de andere dino's aan te gaan?

Dinosaurus stratego

Wij zijn de laatste 2 overlevende dino-stammen op de planeet. We hebben beiden nog één dino-ei dat we heel

hard moeten beschermen. Lukt het jou om deze strijd te winnen?

Woensdag 8 juli

Volg het spoor van de dino's

Help, er zijn dino's in de buurt gesignaleerd, spoor jij ze op? We volgen de voetafdrukken en onderweg

beantwoorden we de dinovragen.

Oeroude oerstenen

Heb jij ze al eens gevonden: prehistorische afbeeldingen op steen? Dat zou wel eens vreselijk veel waard

kunnen zijn, zo'n vondst uit de prehistorie. Het is niet heel waarschijnlijk dat wij ze gaan vinden. Zelf maken dan

maar!

Moddermonsters

Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken fantasiefiguren. We gebruiken natuurlijke materialen

om onze figuren een gezicht, armen, benen enzovoort te geven. Echt heel leuk om te doen!
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Donderdag 9 juli

Tijdreizigersspel

Tijdens dit spel worden we tijdreizigers en leren we meer over verschillende tijdperken. Reis je mee?

Eetbare rotsen

Oh dit wordt smullen! Maar geduld is een schone zaak: we moeten de rotsjes laten opstijven in de koelkast.

Geocaching

Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar de schat bij jouw in de buurt. Jij

gaat op zoek naar de schat!

Vrijdag 10 juli

Popcornballen

Een overheerlijke filmsnack is natuurlijk popcorn. We maken een lekkere variatie op "gewone popcorn. Eentje

waarmee je iedereen kunt verrassen want dit wordt een zoete traktatie!

Bouw je eigen tijdmachine

Ben jij ook zo benieuwd hoe het er aan toe ging in de Middeleeuwen of hoe holbewoners leefden? Of wil je

juist weten hoe het er in de toekomst uitziet? Bouw je eigen tijdmachine en word een echte tijdreiziger.

Pop-up aapje

Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen? Met een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk

aapje op en neer.
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