Thema-thuis-tips!

Hoi allemaal! Welkom bij de tweede editie van de thema-thuis-tips
met tips voor het thema lente. En jongens, wat hebben we al mooi
lenteweer gehad! Hebben jullie er ook zo van genoten? Wie weet
hebben jullie de thematafels al flink gevuld en hebben jullie een aantal mooie lentewandelingen kunnen maken. Door het prachtige weer
zijn er veel mensen op de been, dus blijf veilig op anderhalve meter
afstand. In deze editie hebben we weer wat leuke tips voor jullie. Dit
weekend is het Pasen en ook daar hebben we leuke activiteiten voor
bedacht. Sturen jullie de foto’s van jullie eindresultaat naar
info@monkeydonky.nl? Veel plezier en een fijn Paasweekend gewenst!

Bingo in de tuin
BINGO! Kennen jullie het spelletje Bingo ook? Meestal wordt dit gedaan met cijfers, maar wij hebben onze eigen Monkey Donky Bingoversie gemaakt! Heel makkelijk om uit te voeren, het kan namelijk
gewoon in jullie eigen tuin. Wat heb je ervoor nodig? Een bingokaart
natuurlijk. Deze is te downloaden via onze website, er is een gekleurde
versie en ook een lege versie die je zelf nog kan inkleuren. Print hem
uit en stap er mee de tuin in. Ga op zoek naar alle zaken die op je bingokaart staan. Zoek naar kleine dieren, mooie bloemen en planten of
andere voorwerpen. Heb je alles gevonden? Roep dan keihard BINGO,
zo hard zodat de mensen op het kinderdagverblijf je kunnen horen ;-).
Gefeliciteerd! Super goed gedaan, jij verdient wel een ijsje of iets anders lekkers!

Paasknutsels
Komend weekend is het Pasen. Waar we meestal leuke Paasknutsels
maken op de groep moeten jullie dat nu zelf doen! Gelukkig hebben wij
een aantal leuke knutselwerkjes bedacht. Maak bijvoorbeeld een leuke
slinger door verschillende vormen uit te knippen en op te hangen aan
een lijn. Denk aan paashazen, kippen en eieren. Of dip je handen en
voeten in de verf en maak er een paashaasje van, zoals te zien op het
plaatje hiernaast. Met kartonnen bordjes kan je ook leuke hangers
maken. En wanneer jullie veel eieren hebben gehamsterd en eierdozen
overhebben, maak hier kippetjes van! En natuurlijk niet te vergeten:
eieren versieren! Ook dit kan op veel verschillende manieren en met
verschillende technieken. Kijk voor alle voorbeelden op onze
Pinterestpagina.

Paardenbloempluizenbol
Met paardenbloempluizenbollen kun je veel plezier beleven. Vanaf eind
maart tot in het najaar groeien paardenbloemen. Eind april en begin
mei bloeien ze in grote getale. Ga op zoek naar een plek buiten waar er
veel staan. Als er weinig mensen zijn kun je er met een jonge dreumes
rondlopen of laat de baby op een kleed op de grond meekijken. Drukte?
Pluk een paar bloemen en neem ze mee naar huis. Laat ze hun gang
gaan en kijk wat er gebeurt. Waar kijkt de baby naar, waar steekt het de
handen naar uit. En waar stapt de dreumes naartoe? Is er al ontdekt dat
er zaadpluizen uit een uitgebloeide bloem losraken als je er tegen
stoot? Bekijk het samen van dichtbij! Kijk naar de reactie van het kind.
Kun je ze vastpakken of wegblazen? Blaas samen de pluizenbollen los of
laat je baby zien wat er gebeurt. Is het een succes? Maak een leuke foto
en stuur deze naar ons!

