BROED ZELF EEN DINO UIT
KLEEDJE/AANBRENG
Twee avonturiers komen half bevroren aan op het speelplein. Ze hebben iets mysterieus gevonden! Ze denken
dat ze een dino-ei ontdekt hebben. Meer zelfs, het is waarschijnlijk een heel nest!

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoekwww.materiaalmagazijn.be

Waterballonnen, plastieken dino's, schroevendraaier, hamer, diepvriezer, bicarbonaat, haar-conditioner,
oploskoffie, azijn.

SPEELIMPULSEN
Bevroren Dino-eieren: Neem enkele waterballonnen, plastieken dino's en steek de dino's in de
waterballonnen. Dit is echt een prutswerkje :-). Vul vervolgens de ballon met water en doe er eventueel een
beetje voedingskleurstof bij. Plaats ze nadien voor enkele uren in het vriesvak. Om de dino's te bevrijden heb
je de juiste tools nodig: een hamer, schroevendraaier en vijl zijn toppers. Voor kleuters kan je kleuter
gereedschap aanbieden of stevige plastieken varianten. Of ga op zoek naar meer creatieve manieren om de
dino te bevrijden... alvast proficiat met je nieuwe dino! Via de onderstaande link kan je alles nog eens stap
per stap via foto's bekijken. http://pagingfunmums.com/2013/09/30/frozen-dinosaur-eggs/
Betrek de kleuters hierbij: “Wat zouden we kunnen doen om onze dino te bevrijden?” “Wat zorgt ervoor dat
het ijs zou kunnen verdwijnen?”… Probeer hen zelf even kansen te geven om hierover na te denken.
Maak zelf dino-eieren die smelten:
Maak een mengsel van: 1 tas bicarbonaat, voeg hier 2 eetlepels conditioner aan toe (ja dat spul voor je haar),
1/4de tas oploskoffie. Voeg een beetje azijn toe. Meng alle ingrediënten goed door elkaar tot je een stevige
pasta krijgt. Als het te droog is (korrelig), voeg er dan een klein beetje water aan toe. Opgelet: te veel water
zal het mengsel niet laten uitdrogen en hard doen worden. Neem een plastieken dino en kleef het mengsel er
rond. Vorm het met je handen tot een eivorm krijgt. Leg de eieren op een bakpapiertje (zorgt ervoor dat ze
niet gaan kleven) en laat minstens 24u drogen. Hoe langer de eitjes drogen, des te harder ze worden. Ziezo, nu
kan je met een schroevendraaier of spatel de eitjes beginnen openbreken. Normaal zal er nog wat 'dino-ei' aan
je dino blijven kleven. Giet hier azijn over en kijk hoe het eimengsel zal begint op te lossen en bruisen, dat is
supercool om te zien! Wil je alles graag nog eens in een fotoverslag doornemen? Surf dan naar de onderstaande
website: http://pagingfunmums.com/2013/05/15/diy-dinosaur-eggs/

BEGELEIDERSTIPS
Maak goede afspraken met de kinderen over het gebruik van deze producten. Let op dat ze niets in hun mond
stoppen.
Zorg er ook voor dat kleuters het gereedschap gebruiken waarvoor ze dienen. Hiermee bedoelen we niet mee
in het rond zwaaien, een ander mee kunnen kwetsen. Geef hen de kans om het gereedschap te leren kennen.
De oudste kleuters houden ook wel van experimenten en meedenken over oplossingen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

