Scouting @Thuis
WEEK 03
Hallo Welpen! Wij hebben deze week weer een aantal leuke
spelletjes gevonden om lekker thuis te kunnen doen. Stuur
je antwoorden in naar online@scoutingstjan.nl!

Veel plezier!
Baloe heeft deze week voor jullie een lekker creatieve opdracht!
Maak je eigen klei!
Je kunt thuis de tofste dingen maken van klei! En dat is nog super makkelijk ook!
Hieronder staat een simpel recept om te klei te maken met ingrediënten die je papa en
mama gewoon in de keukenkast hebben staan.
Wil je klei met leuke kleren maken, dat is nog heel eenvoudig ook! Probeer dit maar eens:
•Bruin: cacaopoeder, Paars: Bietensap, Oranje: Paprika, Geel: kurkuma
3 INGREDIËNTEN ZOUT KLEI
Benodigdheden:
2 kopjes bloem
1 kopje zout
1 kopje water

HOE DAN?
Roer de bloem en het zout in een grote kom door
elkaar. Voeg geleidelijk water toe terwijl je roert om
een deeg te vormen. Kneed het deeg tot een bal.
Blijf ongeveer 5 minuten kneden, voeg meer bloem
toe als het deeg te plakkerig is of meer water als
het te droog is.

Lukt het jou om deze DINO’S
na te maken?

Kijk voor meer leuke
spelletjes op:
facebook.com/scoutingstjan
scoutingstjan.nl/
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Veel plezier!
Kaa heeft wel zin in een sportief spelletje!
Speerwerpen met kranten!
Vraag of je de oude kranten mag gebruiken om je eigen speerwerpbaan te maken.
Dit is super makkelijk en je kunt dit overal doen!
Wat heb je nodig:
- Een stapel oude kranten
- Plakband
- Een stuk touw
En dan?
Pak de krant en vouw deze uit. Nu kun je deze makkelijk oprollen tot lange slierten.
Als je een groot doelwit wil hebben, doe je dit een paar keer en plak je de slierten met de
uiteinden aan elkaar.
Maak er een touwtje aan vast en hang het op. Dit kan makkelijk in een deuropening, maar
natuurlijk ook lekker buiten aan een waslijn of boom.
Rol nu een paar kranten op om je speer te maken. Plak het goed vast zodat deze niet na
de eerste keer gooien uit elkaar valt!
Gooien maar!
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