vakantieplanning oudste bso week 1
Egyptische gouden armbanden
Goud speelde een belangrijke rol in het oude
Egypte. Voor de goudsmeden, voor de economie,
voor grafrovers, maar vooral voor faraos. Wij
maken vandaag zelf gouden armbanden. Bijna
niet van echt te onderscheiden als je een beetje
je best doet.

Chocolade banaan pyramide cake

Mummie van wc-papier

We moeten hier al vroeg mee beginnen want
deze cake gaan we niet bakken maar laten
opstijven in de koelkast. Het lijkt een beetje op
een ouderwetse arretjecake maar de vorm is
anders en we gebruiken banaan. Niet dat het
daardoor nou opeens gezond wordt...Maar:
smullen wordt het!

Help! Een mummie! Super eng natuurlijk, maar
wij maken ze zelf. Word jij de mummie of iemand
anders?

Maak je eigen cartouche
Spaghetti piramide

Vroeger werd de naam van een farao in een
ovaal geschreven, ook wel een cartouche
genoemd. Dat gaan wij ook eens proberen!

We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt
het om met spaghetti en marshmallows als enige
materialen, een mega grote piramide te bouwen?

Kamelenrace

De piramide en de gouden bel
In de mysterieuze piramide van de gouden bel ligt
een schat verborgen. Wie de schat wil vinden,
moet op zoek naar de gouden bel, die in het
midden van de tempel hangt. Durf jij het aan om
de bel te luiden?

Antiek papier maken
He?! Wat hebben we hier voor een oud stuk
papier? En welke boodschap staat erop? Maak
het zelf!

Bedoeïenenkamp
Bedoeïenen zijn de nomaden van de woestijn.
Het zijn mensen zonder huis, die van daar naar
daar reizen. Het zijn Arabieren, spreken
Arabische dialecten en je vindt ze in Arabische
woestijnen.

Zet je schrap voor de race van je leven! Is jouw
kameel de snelste of sjokt hij er maar een beetje
achteraan? Voer de opdrachten zo snel mogelijk
uit en race zo vlug als je kunt naar de het paleis
van de Farao! Welke groep kan als eerste de
grote Farao begroeten en ontvangt een grootste
beloning?

Appel mummificeren
De Egyptenaren maakten mummie's met behulp
van zout. Dit zorgt ervoor dat het water uit het
lichaam trekt. Wij doen dat bij dit proefje met
appels.

