TALENTENTENT THUISKRANT
MEIVAKANTIE 2021
Fijn om vakantie te hebben hè? Maar misschien verveel
je je af en toe ook: daarom is er hier een Talententent
Thuiskrant vol leuke ideeën! Je kunt in de keuken aan
de slag met de Smaaksoldaatjes, lekker knutselen en
kleuren en ook buiten dingen doen. Denk-Lab Meester
Leon van Kindcentrum Catharina laat je een heel leuk
proefje doen. Lees er alles over in deze TT Thuiskrant
voor de meivakantie.

WORKSHOPS IN DE MEIVAKANTIE
Net als in de zomer kun je ook nu weer in de meivakantie deelnemen aan
allemaal leuke activiteiten die de Talententent organiseert in de Rivierenbuurt en
Buitenveldert. Bijna elke dag van de week is er iets te doen. Wel opgeven, geen
kosten! kijk op www.talententent.nl/meivakantie
Groeten van Team Talententent Zuid
Volg ons ook op

$
!


Instagram: Dynamo_talententent_zuid
Facebook: Talententent Zuid

SUSHI MAKEN MET
DE SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB 2
https://youtu.be/OgRFFH4YWnI

MATROESJK A KLEUREN 2
Een matroesjka is een holle houten pop. Als je de pop openmaakt, zie
je een kleinere pop. Maak je die pop weer open, dan vind je een nog
kleinere. Zo gaat het door, totdat je wel zeven of acht poppetjes hebt.
In het Russisch heet de pop Матрёшка. Dat spreek je uit als matrjosjka.
Een matroesjka tekenen is niet moeilijk. Eerst maak je de buitenlijn, dan
teken je halverwege een bergje en ten slotte nog een cirkel voor het
gezicht. Na de meivakantie zijn er op de Kindercampus Zuidas 4 lessen
waarin je van alles leert over de Russische cultuur. Zo ga je Matroesjka
poppen beschilderen, Russische muziek maken en krijg je taalles. Na
afloop ken je enkele Russische woorden en zinnen. Waarschijnlijk zijn
de lessen buiten. De activiteit is gratis en geschikt voor kinderen uit
groep 4-5-6. Je kunt je hier opgeven

THUIS ZOUTDEEGKLEI MAKEN

Niet om op te eten!

2

Je kunt makkelijk thuis je eigen klei maken. Hoe doe je dat?
Je kneedt 2 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje warm water en
1 eetlepel olie door elkaar. Je kunt zoutdeegklei kleuren met
voedingskleurstof, plakkaatverf, het vocht van rode bieten, kerrie of
cacao. Voeg water of bloem toe als het te droog of te nat is. En gebruik
nu je fantasie om iets leuks te boetseren! Je kunt daarbij strijkkralen,
wiebelogen, pitten of schelpjes gebruiken. Die kunnen gewoon mee
in de oven. Bak je zoutdeeg kunstwerken in 3 uur in de oven op 100
graden of laat het een week drogen op een warme plek in huis.

DENK L AB MEESTER: WAT DOET INKT? 2
Meester Leon van Kindcentrum Catharina heeft zijn eigen YouTube
kanaal. Hij laat je nadenken over dingen, woorden en begrippen. In dit
filmpje doet meester Leon een simpel leuk proefje, dat je ook zelf thuis
kunt doen! https://youtu.be/rkDqghM-Ypw

BOOTJES MAKEN 2
Gooi je takjes in het water, dan zinken ze al snel. Maar knoop je wat
takjes aan elkaar, dan heb je ineens een drijvend vlot. Met een mast en
zeil erop is het een echte boot. Aan de slag!
Nodig: 5 Takjes, touw en een blaadje.
Maak een vlotje van drie of vier takjes. Dat doe je door ze met touw te
omwikkelen en aan elkaar vast te knopen. Klem een dun takje vast in
je vlot, zodat het recht de lucht in steekt. Dit is je mast. Zoek een mooi
blad uit en prik het op de mast. Laat je bootje drijven op het water!

DOE DE TUINBINGO VAN OERRR 2
Wie spot als eerste de koolmees? Of de paardenbloem. Voor de mier
moet je misschien wat meer moeite doen, zie jij hem kriebelen op de
grond? Ga de tuin, straat of het park in.
Download Tuinbingo PDF hier en print hem uit voor iedereen die mee
wil doen: Ga met z’n allen lekker naar buiten. Elke keer als je een dier/
plant/bloem ziet die op de kaart staat, roep je de naam die erbij hoort.
Laat het bewijs zien aan je medespelers en streep het onderdeel af op je
bingokaart. Tip: je kunt ook een foto maken en bij BINGO de foto’s als
bewijs laten zien.
Je mag BINGO! roepen als je:
• 3 foto’s naast elkaar hebt afgestreept
• 4 foto’s boven elkaar hebt afgestreept
• alle foto’s op je kaart hebt afgestreept
Na 30 minuten nog steeds geen BINGO? Tel dan wie de meeste
onderdelen heeft afgestreept. Veel plezier!
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