DOE-MEE-DAGEN-KINDERBOERDERIJ
Keuze mogelijkheid per thema: per thema wordt 1 activiteit uitgekozen!
THEMA

ACTIVITEIT
Educatie spel
:spel producten en eten
Op een actieve manier komen de kinderen te weten welke producten
afkomstig van boerderijdieren de mensen gebruiken.

:dierenspel
De kinderen ontdekken en ondervinden leuke weetjes over
boerderijdieren via werkblaadjes en overleg met hun medeleerlingen.



:papier scheppen
Papier scheppen is een eenvoudige manier om oud papier te recycleren.
En het is nog leuk ook!

Snoepgoed
:snoepappel
Elke leerling versiert zijn eigen snoepappel. Dit gezonde pareltje eten
we samen als vieruurtje.

: fruitige snoepsaté
Van véél fruit en enkele snoepjes maakt iedereen zijn eigen snoepsaté.
Enkele stukjes fruit dompelen we in lekker gesmolten chocolade. Een
heerlijk vieruurtje!

: koekjes bakken
Ingrediënten afwegen, eitjes klutsen, deeg maken… dat kunnen wij
allemaal! Samen maken de kinderen heerlijke koekjes die als vieruurtje
genuttigd kunnen worden of die ze mee naar huis kunnen nemen.

: minipizza maken
Samen maken we deze gezonde tussendoortjes. Ieder kiest wat er op
zijn pizza komt. Versieren doen we niet zomaar. Kijk maar eens naar
deze lachende minipizza.








Knutselen 1
: boerderij Art (placematjes)
Ieder kiest zijn eigen diertje. Samen
kleuren, scheuren, knippen en
plakken. Deze prachtige tekening
wordt geplastificeerd zodat de
kinderen thuis voortaan elk op hun
eigen placemat kunnen ontbijten.

: dierenmasker
Elke leerling maakt zijn eigen dierenmasker. Ideaal om zich in te leven
in de dieren en nadien thuis verder mee te spelen.

: zoutdeegfiguurtjes maken
De kinderen maken zoutdeeg en kunnen dan aan de slag met hun
fantasie. Een toffe activiteit om fijne motoriek en fantasie te stimuleren.
De zoutdeegfiguurtjes worden achteraf gebakken zodat de kinderen
deze mee naar huis kunnen nemen.





Knutselen 2
: vogelnestkastjes timmeren

De kinderen gaan
zelf aan de slag
met
hamer,
nageltjes
en
houtlijm.
Een
vogelkastje dat ze
thuis in de tuin of
aan de muur
kunnen hangen is
het
mooie
resultaat.

: bloempotjes schilderen
Elke leerling versiert zijn eigen bloempotje. Schilderen, plakken, drogen
en thuis een mooi bloemetje erin.

: kriebeldiertjes
Uit kleurrijke pijpenragers, kosteloos golfkarton en blinkende versiering komen Rudolf
Rups, Lollige Libelle, Lola lieveheersbeestje en hun vriendjes tot leven. De kinderen
nemen hun “huisdier” mee naar huis of naar de klas en tijdens de uitstap kan er nog
een heus rollenspel ontstaan.

Volgende activiteiten worden standaard verwerkt in het programma
: herhaalspel
In de avontuurlijke speeltuin wordt door middel van een speelse zoektocht overlopen
wat er op de kinderboerderij gaande is.

: wandeling met de pony
De kinderen maken zelf een ritje onder begeleiding doorheen het prachtige
natuurgebied De Most.

: werken op de boerderij
Wat eet Lotje de geit het liefst? Samen snijden we groenten en per dier wordt een
kommetje klaar gemaakt. Wie aait Bruintje, onze pony mét X-factor? Elke dag wordt
de boerderij grondig schoon gemaakt. Natuurlijk mogen onze kleine boeren en
boerinnen daarbij helpen.

: minigolf, trampoline en go-carts
Een wedstrijdje racen, springen of mikken? De kinderen kunnen kiezen wat ze het
liefst doen.

: vrij spel in avontuurlijke speeltuin
Beleef dolle pret in onze avontuurlijke speeltuin. Genieten kan voor groot en klein. Er
zijn tal van nieuwe speeltuigen die voldoen aan de strenge veiligheidsnormen.

: bezoek aan de echte boerderij (Sint Jozefhoeve = educatief
melkveebedrijf)
De groep wordt opgehaald met de Struesselkar aan het sporthotel. In de Struesselkar
kunnen tot 50 „kleine varkentjes‟ plaats nemen op pakken stro. Aan de hand van
speelse opdrachtjes komen de kinderen wat meer te weten over het leven van de koe
en de kalfjes.

Volgende alternatieven kunnen verwerkt worden in een programma op maat
: broodles
Hoe wordt brood gemaakt? Na een korte inleiding gaan we natuurlijk zelf aan de slag
en maken we onze eigen, ambachtelijke broodjes.

: zuivelles
Een hele klus! De Kinderen leren een heleboel bij over zuivelproducten. We vertrekken
met melk en maken zo zuivelproducten Een speelse les met een lekker gezond
resultaat!

