Tuinkerspoppetjes
Een leeg bakje van een toetje met een foto beplakken en vullen met aarde en
tuinkerszaadjes
Dit is grappig! Het lijkt alsof je groene haren krijgt met deze leuke activiteit. We beplakken
lege danoontjes met onze eigen foto en strooien hier tuinkers zaadjes in. Na een poosje zal
het gaan groeien! Ook leuk om als cadeautje weg te geven (en om op te eten..)
Duratie

:

15 minuten

Voorbereidingstijd

:

5 minuten

Ontwikkeling

:

Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep

:

Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

:

Creatief, Eten en drinken, Natuur, Ontdekken,
techniek en proefjes

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
printer

(kartelschaar)

foto van het gezicht van het kind

aarde

leeg danoontje

lepeltje (om aarde mee te scheppen)

tuinkers zaadjes
lijm

Voorbereiding:
Verzamel van te voren genoeg lege danoontjes.
Print van te voren een foto uit van het gezicht van ieder kind. Zorg er voor dat het de goede afmeting heeft, waardoor
het om het danoontje past.
Als je dit als Vaderdag- of Moederdagcadeau wilt geven moet je er rekening mee houden dat je er ruim van te voren
mee begint. De tuinkers heeft namelijk ongeveer 10 dagen nodig om te groeien.

Aan de slag!
Schep aarde in het danoontje, zodat het ongeveer voor 3/4 deel gevuld is. Je kunt hier een lepeltje voor gebruiken,
zodat er niet te veel aarde naast valt.
Strooi vervolgens wat tuinkers zaadjes over de aarde heen. Doe hier een beetje water bij, zodat de aarde vochtig
wordt.

Plak je foto op het danoontje en zet het opzij. Zorg er voor dat je de zaadjes zo nu en dan wat water geeft. Als je dit
goed bijhoudt zul je zien dat na ongeveer 10 dagen de tuinkers goed gegroeid zal zijn! Je kunt de tuinkers lekker opeten
op een broodje, in de sla of bij de vis.

