Dierensafari: Opdrachten (5 – 8 jaar)
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Doe je favoriete dier na en laat mama of papa een foto maken.
Spring als een kangoeroe tot aan het volgende punt.
Luister naar het liedje ‘Ze kunnen zeggen wat ze willen’. Over hoeveel verschillende dieren
zingen ze in het liedje? (https://www.youtube.com/watch?v=JUWt-g4F9UU) (Antwoord: 10)
Kan jij een olifant nadoen? Maak een lange slurf met je armen en toeteren maar!
Rijd in je safari-jeep tot aan het volgende punt (vb. op mama’s of papa’s rug, met je handen alsof
je aan het sturen bent, …)
Speel ‘Ik ga op safari en ik neem mee…’. De eerste speler zegt ‘Ik ga op safari en ik neem mee
....’ en noemt een voorwerp (vb. onderbroek). De beurt gaat naar de tweede persoon. Die zegt de
zin opnieuw en noemt eerst het voorwerp van de eerste persoon en daarna iets wat hij/zij zelf
kiest (vb. onderbroek, zonnebril). Zo wordt de woordenrij steeds langer. Wie zich vergist is "af",
wie als laatste overblijft is de winnaar.
Laat je luidste leeuwenbrul horen!
Kijk naar boven. Welke vormen zie je allemaal in de wolken?
Wie is de beste flamingo? Blijf zo lang mogelijk op 1 been staan.
Tel tot aan het volgende punt alle dieren die je tegenkomt.
Ga op zoek naar een insect.
Wie is er zo snel als een jachtluipaard? Ga klaar staan bij de start. De finish is bij mama of papa
die wat verderop staan. Bij ‘start’ loop je zo snel als je kan en probeer je als eerste mama/papa
een high five te geven. (LET OP! Zorg dat je dit ergens doet waar je veilig kan lopen!)
Laat mama of papa een foto maken waarbij je je verstopt voor een leeuw!
Speel ‘Dierenalfabet’. Zoek samen met mama/papa voor elke letter van het alfabet een dier dat
begint met deze letter (vb. Aap, Beer, Cavia,…).
Test je dierenkennis! Mama/papa stellen de vragen en jij raadt over welk dier het gaat:
o Welk dier is het snelste dier ter wereld? (Antwoord: Luipaard)
o Welk dier heeft zwart en witte strepen maar is geen zebra? TIP: Het kan erg stinken!
(Antwoord: Stinkdier)
o Welk dier is de koning van het dierenrijk? TIP: Hij heeft mooie grote manen? (Antwoord:
Leeuw)
o Welk dier kan zich heel goed verstoppen doordat hij zijn kleur kan veranderen?
(Antwoord: Kameleon)
Sssst, de koala slaapt! Wandel op de tippen van je tenen tot aan het volgende punt zodat je hem
niet wakker maakt.
Huppel als een antilope tot aan het volgende punt.
Kijk door je verrekijker en speel ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet…’: zoek een voorwerp en zeg welke
kleur het heeft. Laat mama, papa, broer, zus raden wat het is.
Kies een liedje en fluit het samen met mama of papa alsof je een vogel bent.
Speel ‘Kop-staart’. De eerste zegt een dierennaam. De volgende zoekt een dierennaam die
begint met de laatste letter van het vorige dier. (Vb:. luipaard – das – slang – geit - …)
Zet je even neer, sluit je ogen 30 seconden en luister goed. Vertel eens: wat heb je gehoord?

