Natuurlijk!
KIDZ JANE

Ondek meer

Wie is
Jane?
Geen Tarzan nodig, deze Jane! De Amerikaanse
journaliste Elizabeth Jane Cochrane trok haar plan
wel alleen. In de jungle, in de woestijn, overal! Ze
werd namelijk bekend dankzij haar reis rond de
wereld in 72 dagen. In KIDZ Jane reizen we de
wereld door in ongeveer drie jaar: van baby tot
peuter. We ontdekken vooral de natuur door
middel van pedagogische natuuractiviteiten, en dat
samen met onze medereizigster KIDZ Lucy!
Paspoort klaar? Go!

Lees meer

#ontdekkingsreis
Tips voor de kerstvakantie

ANDERS SCHILDEREN

VOGELTJES SPOTTEN

NATUURSOEPJE

ANDERS SCHILDEREN
Breng de natuur binnen

Trek de natuur, ga op zoektocht in de tuin of in het bos en je hoeft je geen
moment vervelen tijdens de vakantie.

Wat heb je nodig?
stokjes
touw of elastiekjes
kruiden, wilde bloemen, blaadjes of andere leuke dingen uit de natuur
verf en grote rol papier

#NATUURLIJK

Hoe doe je het?
Verzamel allerlei leuke dingen uit de natuur en bevestig het aan de stokjes touw of
elastiekjes. Vul potjes met verf en laat je kleintje maar experimenteren!

NATUURSOEPJE
Speel met de natuur

Simpel en leuk! Citroenen over? Maak snel een natuursoepje en je kleintje kan
letterlijk spelen met de natuur!

Wat heb je nodig?
citroenen
rozenblaadjes
voedingskleurstof in je favoriete kleurtje
theezakjes
houten lepel
grote kom of box

Hoe doe je het?
Vul de kom met water en snij de citroenen doormidden. Leg de theezakjes in het water en laat wat
intrekken. Voeg de rozenblaadjes en de voedingskleurstof toe, samen met de halve citroenen. Laat je
kids lekker roeren met een lepel of laat hen potjes vullen en vergieten. Handjes erin, toch even in de
mond? Niet erg want alles is natuurlijk! Laat hen maar ontdekken.

Wat ruikt
het lekker!

VOGELTJES SPOTTEN
Even trakteren

Is het ijskoud buiten en misschien valt er wel eens wat sneeuw? Wie
weet? Trakteer de vogeltjes op wat lekkers en piep vanuit je zetel naar
buiten en ontdek alle vogels die komen snoepen.
Wat heb je nodig?
70gr vogelvoer
2 eetl gelatine
2 eetl honing
235ml water
uitsteekvormpjes
rietjes
touw
bakpapier

Hoe doe je het?
Maak de gelatine klaar zoals op de verpakking. Voeg wat honing toe en het vogelvoer. Zorg dat alles
goed plakt. Zet het mengsel ongeveer 10 min. in de koelkast zodat het kan uitharden. Leg je
bakpapier op de tafel en plaats er de uitsteekvormpjes op. Vul met het mengsel en druk goed aan,
gebruik de achterkant van een lepel. Duw een stukje van het rietje in het mengsel om een gaatje te
vormen. Zet een nacht in de koelkast. Haal voorzichtig uit het vormpje en verwijder het rietje. Rijg er
een touwtje door en klaar! Hoeveel nieuwe vogels tel je in de tuin?

#blijevogels
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