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Maak een insectenhotel voor
in je tuin, zet hem ergens in de
struiken of geef hem cadeau.
Je kunt hem zelf timmeren of
van een leeg kistje maken.
Gebruik als vulling: houtwol,
dennenappels, holle stengels,
boomschors, stro, opgerold
touw, dorre takjes en blaadjes.
Kippengaas ervoor en klaar!

Hoe zouden de huizen er over 50
jaar uitzien?
Ontwerp een huis van de
toekomst. Bedenk zelf hoe je
dat wil doen. Denk aan
constructie, tekenen, kleien etc..

Een speurtocht door het
huis???
Ga er maar mee aan de slag.
Vraag van tevoren wel aan je
ouders waar je wel en niet mag
komen. Schrijf hem helemaal
uit met allerlei opdrachten of
teken een soort schatkaart.

Teken een plattegrond van je
woonkamer. Probeer dat op
schaal te doen.
Dus... meten = weten.

Bouw een regenmeter, zet hem
in de tuin of op het balkon en
kijk na iedere regenbui hoeveel
regen erbij is gekomen. Schrijf
dat op en zet na 2 weken alles in
een grafiek.

Loop 3 x de trap(pen) op. Laat
iemand anders timen hoelang je
erover doet.
Vraag dan je moeder, vader, broer,
vriend of vriendin hetzelfde te
doen. Dan neem jij de tijd op.

Hoeveel regen denk je dat er tot aan
de zomer in zal komen?

Oefen een nieuw liedje op een
muziekinstrument. Heb je
geen instrument???? Maak er
dan een!!
Erbij zingen mag natuurlijk
ook.

Je hebt thuis vast wel ergens
knikkers liggen. Zet 2 bakjes klaar,
1 met knikkers en 1 leeg bakje. Trek
je sokken uit. Probeer met je tenen
zoveel mogelijk knikkers over te
brengen van het volle bakje naar het
lege bakje. Hoeveel knikkers heb je
na 5 minuten overgebracht?

Kun je nog meer opdrachten
bedenken?

Wie was het snelste?
Ben je net zo snel als je 2 treden
tegelijk neemt?
Heb je geen trap in huis, vraag dan
of je het bij iemand anders mag
doen.

Vul elke dag op 3 tijdstippen
een gevoelsthermometer in.

