Een jungle-les voor thuis
Op expeditie Ga je mee? Op expeditie in de jungle? Pak je rugzak maar en vergeet je verrekijker
niet. We gaan op pad. Onderweg komen we van alles tegen. Omgevallen boomstammen, een rivier,
slingerende takken, rotsen en wie weet wat nog meer. Maar... pas op voor de krrrr...okodil!
Naar de overkant... O jee, we komen bij een rivier. Hoe komen we nu aan de overkant? We mogen
niet in het water vallen, want daar woont de... krrrr...okodil! We springen over stenen naar de andere
kant. .
spring over obstakels thuis wat je kan vinden en doe of dat je erover springt over de rivier….
Langs het ravijn Niet naar beneden kijken! Het is hier diep! Balanceer over het randje en zorg
ervoor dat je niet valt
loop over een lijn en balanceer langs het ravijn
Klimmen Waar zijn we nu? Waar moeten we naartoe? In de jungle zien we overal bomen, bomen en
nog eens bomen. Weet je wat? We klimmen in een boom, dan kunnen we vast meer zien.
Kun je thuis over allerlei obstakels klimmen die je tegen komt natuurlijk wel als het van papa of
mama mag…
Bananen gooien Aapjes in de jungle! Wat zijn ze grappig. Ze slingeren van boom naar boom. Zullen
we die lieve apen wat te eten geven? Ik heb nog wel een banaan. Vangen, aap!
Heb je thuis misschien kranten waar je proppen van kan maken en kan gooien naar de apen aan de
overkant..
Door de wildernis Wat een takken! We zien het pad niet meer lopen. Dat wordt klimmen en kruipen.
Over de takken heen, onder takken door.
Misschien heb je thuis wel materiaal waar je overheen kan maar je kan ook kruipen door de
woonkamer of tijgeren op je buik….
Veel plezier met de expeditie thuis en tot snel

