Smakelijke fruitschildpad
Maak van fruit een eetbare schildpad
Van divers groen fruit kun je een schildpad maken. Maak jij er ook eentje?
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Eten en drinken

Groepsgrootte

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

• Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen,
Sorteren en ordenen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

divers (groen) fruit, bijvoorbeeld appels, kiwi, druiven
schilmesjes
eetbare oogjes of voedselstift
eventueel cocktailprikkers

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de fijne motoriek van het kind bij het snijden van het fruit. Bespreek samen wat een schildpad is en hoe
hij eruit ziet. Benoem ook de verschillende soorten fruit die jullie gebruiken om de schildpad te maken (mondelinge
taalontwikkeling).

Maak je eigen schildpad
Bespreek samen met de kinderen hoe een schildpad eruit ziet. Heb je misschien afbeeldingen in boeken die je
kunt bekijken? Heb je misschien een speelgoedfiguur om te bekijken? Bekijk ook de diverse voorbeelden op de
foto's. Heb jij al een idee hoe je een schildpad kunt maken? Welk fruit is er beschikbaar?
Lees samen eventueel het boek 'Een schildpad was zijn schildje kwijt', geschreven door Marjet Huiberts. Dit boek
sluit goed op deze activiteit aan. Schildpad heeft namelijk overal gezocht, maar kan zijn schildje nergens vinden.
Hij wordt er heel verdrietig van, want wat moet een schildpad zonder schild? Kunnen wij een schild van fruit maken
voor de schildpad?
Snijd vervolgens de verschillende soorten fruit in stukken die je graag wil gebruiken voor de schildpad. Maak nu
met fruit je eigen creatie. Vergeet geen foto's te maken van het eindresultaat. Geniet daarna van het lekkere fruit.

