Inhoud:
 plastic dieren: Olifant, krokodil, nijlpaard, aap, leeuw, kikker
 2 rugzakken
 8 bekers thema dieren (Niet in de vaatwasser, wel met de hand afwassen)
 2 Plateaus in thema (Om snacks op te serveren)
 Bladerenslinger (tafeldecoratie)
 8 Vlinders om servetten of bordjes te decoreren
 4 hoeden
 8 staarten
 6 kadertjes met opdrachten
 dieren eten geven spel: knuffels: pinguin, zeehond, beer, panda, 4 blikken met punten, 10 visjes
 2 paar tijgerloopklossen
 pluche hoofd olifant
 4 kegels
 2 x pinguïn ijsblokjes bakje
 safari memory S50/1
 swinging monkey S183/1
 knikkerspel S80/1 (knikkerbogen + blikje met 20 knikkers)
 eendjes vangen K62/1 (6 gele, 6 blauwe, 6 rode, 6 groene en 4 hengels)
Wat kan je nog extra uitlenen in het thema jungle?
 coconut monkey's S195/1
 rhino rampage S132/1
 jungle life S191/1
 penguins pool party S223/1
 geo dierenblokken K78/1
 dierenquiz LI7/1
 bakje met plastic dieren F2/1
 dierenbingo S5/1
 dierenlotto S22/1
 Boek creatief met fondant (Panda, hagedis, slang, dolfijn, kangoeroe, luipaard, wasbeer, koala,
leeuw, aap, nijlpaard, tijger, kikker, krokodil, pinguin, uil, ara, struisvogel, arend, kaketoe) LI25/1
 Het leukste schminkboek (uil, leeuw, cheeta, kikker, bosnimf) LI24/1
Knutselmateriaal en benodigdheden voor recepten niet inbegrepen!
Google drive link:
https://drive.google.com/drive/folders/1uaEVmziiN7NAzza0anrsjCG7oGaptjQ-?usp=sharing
 expeditiekaart
 uitnodiging kant en klaar
 uitnodiging feesten als de beesten. Je kan er zelf een vingerpopje of plastic diertje aan hangen en
zelf tekst aan de achterzijde maken.
Regels:
Normale slijtage is geen probleem. Maar als er echt materiaal kapot gaat, niet meer bruikbaar is of verloren
gaat dan wordt de nieuwprijs aangerekend voor dat stuk speelgoed.
Verzekering:
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Bij de huur van de
materialen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht gehouden te worden door de huurder of een door de
huurder aangesteld meerderjarig persoon.

Inleiding
We gaan op expeditie
De kinderen krijgen een rugzak met materialen, er zijn twee rugzakken:
Wat zit er in de rugzak: expeditiekaarten, vishaken, knikkers, voeding voor de dieren (visjes)
Verspreid in het bos of tuin:
 plastic dieren met opdracht (vorm van een blad) en bijhorend materiaal
 loopklossen en kegels
 badje water met eendjes of blauwe doek met eendjes
 knikkerpoortje
 dieren eten geven spel met visjes
 swinging monkey spel
 staarten
Expeditiekaart: Met de dieren (Speeldiertjes) die ze moeten gaan zoeken, bij ieder dier moeten ze een
opdracht uitvoeren. In de rugzak zitten de materialen die ze nodig hebben: vislijn, knikkers, visjes, Swinging
monkey's, staarten. Op de plek van het dier staan de materialen zoals: vijver met eendjes, knikkerpoortje,
dieren om eten te geven, …Je kan kiezen of iedereen samen gaat of je de kinderen in 2 groepen verdeelt.
Laat de kinderen die de opdracht uitvoeren de hoed opzetten en doorgeven aan de volgende.
1) olifant= Lopen op Olifantenpoten
2) krokodil= Eendjes vangen
3) kikker= Knikkers in de gaatjes mikken
4) nijlpaard= Dieren eten geven
5) aap= Swinging monkey spel
6) leeuw= Staartentikkertje
Lopen op Olifantenpoten
Loopklossen, stap naar de overkant. Je kan het moeilijker maken door obstakels te zetten of een parcours
uit te tekenen of te zetten.
Eendjes vangen
Een bakje water of klein zwembadje met eendjes, de kinderen proberen alle eendjes te vangen.
Knikkers in de gaatjes mikken
Dierenpoortjes, de kinderen mikken de knikkers in de poortjes van de dieren, als iedereen klaar is mogen ze
de volgende opdracht zoeken.
Dieren eten geven
Dieren met blikken en visjes, de kinderen proberen zoveel mogelijk visjes in de blikken van de dieren te
gooien. Makkelijkste (dichtste bij zetten, minste punten, verste weg, heeft de meeste punten)
Swinging monkey spel
Wie het eerste al zijn aapjes in de boom gegooid heeft is gewonnen.
Staartentikkertje
De leeuw is snel en kan alle dieren pakken.
Ieder kind krijgt een staart, de tikker probeert al de kinderen hun staart af te trekken. Wie het laatste zijn
staart nog heeft is gewonnen. Iedereen is een keer de tikker.
Je kan de kinderen ook punten laten verdienen bij iedere opdracht, schrijf de punten op de
expeditiekaart. Wie is de beste onderzoeker?
Loopklossen: 1 punt per stap dat gelukt is naar de overkant.
Eendjes vangen: Punt volgens nummers op eendjes
Knikkers: Punten staan op de poortjes
Dieren eten geven: Punten staan op de blikken.
Swinging monkey spel: Aantal aapjes in de boom
Staartentikkertje: 1 punt per gevangen staart.

Bezoek door de dierentuin – Pakjes openmaken jarige

Nodig:
 dierenkaartjes (gebruik de kaartjes van de safari dierenmemory)
 cadeautjes voor de jarige
Werkwijze:
De kinderen krijgen een kaartje met een dier op, ze mogen het aan niemand laten zien.
De kinderen beelden hun dier uit, de jarige stapt door de dierentuin of jungle en raadt welke dieren hij ziet.
Als hij het juist heeft mag hij dat kindje zijn/haar pakje openmaken.
Makkelijker: Ze mogen er ook geluid bij maken, Moeilijker: Enkel uitbeelden

Recepten:
Komkommer krokodil

Ingrediënten:
 1,5 komkommers
 2 blauwe bessen
 1 wortel
 30 stuks coctailprikkers
 kaasblokjes
 aardbeien
 blauwe bessen
 snoep tomaatjes
Werkwijze:
Was de komkommers
KROKODIL: Met een scherp mes, snij één komkommer in (zie afbeelding). Dit is de bek van de komkommer.
Met een klein mesje kun je kartels snijden als tanden.
POTEN: Snij één-vierde af van de andere komkommer en gebruik het ronde eind stuk van de komkommer.
Snij deze in vieren en leg deze als poten naast de krokodil. Je kunt ze eventueel met een cocktailprikker vast
zetten.
TONG: Snij een plakje van de komkommer en snij het in een punt. Dit is de tong, (zie afbeelding). Leg de
wortel tong in de komkommer.
OGEN: Neem

twee blauwe bessen. Neem één cocktailprikker en hak die doormidden. Prik elke helft
door één blauwe bes en prik deze boven de bek als de ogen van de krokodil.
HAPJES PRIKKEN: Maak de ingrediënten schoon en snijd ze eventueel klein: kaasblokjes,
aardbei, blauwe bes en snoep tomaatjes.
Prik een cocktailprikker door de hapjes voorop de krokodil en prik deze als een rij op de krokodil.
Begin met de middelste rij en maak daarna een rij aan beide zeiden.
BEWAREN: Wil je de krokodil van tevoren maken? Doe wat citroensap in de bek van de krokodil
en verpak de krokodil in aluminiumfolie. Bewaar dit in de koelkast. Prik de hapjes erin voor je gaat
serveren.

Pinguïn banaan

Ingrediënten:
Banaan
chocolade
oranje m&m's
witte snoepjes met zwarte stip (glazuurstift) voor de oogjes.
Werkwijze:
Smelt de chocolade: kook water in een pannetje en doe de chocolade in een kleiner vuurvast potje of
pannetje en zet het in het kokende water. Laat de chocolade smelten.
Haal de chocolade van het vuur.
Snij de banaan in de helft. Dep de bovenkant van de banaan in de chocolade
Snijd de m&m's in de helft en decoreer ze als snavel en voetjes.
Als ze klaar zijn, 20 minuten in het vriesvak en serveren.

Extra ideeën:
Takjes (zoute stokjes)
Leeuw:
Wortels, paprika,
dipsaus, zoute koekjes

Puntzakjes in luipaard, zebra of giraffenprint

Knutselen
Verrekijker maken met twee rolletjes wc papieren

Nodig:













2 wc rolletjes
Witte plakkaatverf
Verfkwast
Zwart papier
Zwarte veter of garen
Stopnaald
Plakband
Dubbelzijdig tape
Liniaal
Potlood
Schaar
Leeg Rozijnen doosje

Werkwijze:
Schilder de twee kokers wit en laat ze goed drogen
Pak het doosje strak in met het zwarte papier.
Knip uit het overgebleven zwarte papier twee gelijke stukken van 21 cm X 8 cm.
Wikkel om beide wc rolletjes een zwarte strook, waarbij je de strook tegen een van de twee uiteinde legt.
Plak het zwarte papier vast met een plakbandje.
Plak aan beide lange zijden van het rozijnen doosje een strookje dubbelzijdig plakband en plak het doosje in
het midden van de beide rolletjes vast.
Druk met de stopnaald aan de zwarte kant van de beide rolletjes een klein gaatje en rijg hier de zwarte veter
of het garen doorheen.
Leg aan de binnenkant van de rolletjes een dubbele knoop en klaar is de stoere verrekijker.

Slang knopen met Scoubidou

Een leuk knoopwerkje met de Scoubidou touwtjes is de Slang.
Door met buigzaam ijzerdraad in het midden te knopen, kan je de slang in allerlei vormen buigen en ook
gebruiken als decoratie voor diverse leuke dingen. Om een lamp, een potlood, je bed, de computer of nog
andere leuke dingen De slang knopen we met 4 Scoubidou touwtjes, in verschillenden kleuren

Nodig:






4 Scoubidou touwtjes,
1 stuk Scoubidou touwtje van rood, rood of roze van ca 4 cm.
Een stukje Scoubidou van ca 10 a 15 cm (voor bij het hoofd).
Een stukje buigzaam ijzerdraad van ca 60 cm.
Twee oogjes en een belletje.

Werkwijze:
We beginnen door een elastiekje te leggen om de 4 Scoubidou touwtjes.
Dan steek je het ijzerdraad in het midden van de 4 touwtje (zie foto 1) en knoopt om het ijzerdraad heen met
de ronde knoop. Knoop nu met de ronde knoop om het ijzerdraad tot de uiteindes van de Scoubidou
touwtjes ca 15 a 20 cm zijn.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Het hoofd
Nu voegen we het stukje Scoubidou touwtje van 15 cm toe, zodat we met 6 uiteindes kunnen gaan knopen.
Het stukje Scoubidou touwtje van 10 a 15cm cm leg je mooi in het midden en maak een knoop (zie foto 3).
Vervolgens maak je 4 knopen nu met 6 recht (zie foto 4).
Nu knippen we de ijzerdraad kort af op ongeveer een halve cm. Dan schuiven we het rode of roze stukje
Scoubidou touwtje om het stukje ijzerdraad, dit wordt de tong. Knip voorzichtig het rode of roze Scoubidou
touwtjes half in, zodat er een gespleten tong ontstaat. Maak nu nog 2 of 4 knopen met 6 Scoubidou touwtjes
en knip de middelste Scoubidou touwtjes kort af, maak nu nog 2 knopen met 4 Scoubidou touwtjes recht.
Trek de laatste knoop strak aan en knip de uiteindes af.

foto 5

foto 6

Op de plaats waar je de twee Scoubidou touwtjes hebt geminderd plak je dan de twee oogjes. Voor een
ratelslang maken we een belletje aan zijn staart, met een elastiekje (zie foto 5 en 6)
De slang is klaar!!

Safarihoed maken van papieren kom en en plat bord

Nodig:








Papieren bordjes
Papieren kommetjes
Gekleurd papier
washi tape
pompons
lijm
schaar

Werkwijze:

Het midden uit het bord knippen.

...Zodat de kom erin past en daarna vast kleven.

Twee gaatjes aan de zijkanten maken om een koordje aan vast te maken.
Als de lijm droog is, kan je de hoed versieren, met groene blaadjes

.

Dierenmaskers maken
Nodig:






licht Karton of dik papier
printer of kopieermachine
kleurpotloden, stiften of verf
schaar
dunne ronde elastiek

Werkwijze:
Ga naar deze website en print de maskers die je graag wil maken.
https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/dierenmaskers/
Op deze website kan je de maskers printen op de juiste grootte, heel veel verschillende dieren maskers.
Laat de kinderen de maskers kleuren
Knip ze uit en maak een elastiekje vast aan het masker.

