Insectenhapjes
Verschillende insecten namaken van fruit
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: 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

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

Krakeling
Pindakaas
Selderij
Druiven
Snacktomaatjes

•
•
•
•
•
•

Satéstokjes
Ronde crackers
Kaas
Cherrytomaatjes
Eetbare oogjes
Zwart glazuur

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert tijdens deze activiteit de fijne motoriek van het kind bij het snijden van verschillende ingrediënten.

Wat gaan we doen?
Een creatieve activiteit waarbij je het ook nog eens lekker op kunt eten. We gaan verschillende dierensnacks
maken; insecten happen! Ze lijken misschien net echt, maar je kunt ze gewoon opeten. Kies jouw insect en geef
hier je eigen draai aan. Dat wordt smullen!

Vlinders
• Krakeling • Pindakaas • Selderij • Oogjes

Snijd de selderij in half ronde reepjes. Doe daar een beetje pindakaas in en plaats twee krakelingen in de
pindakaas. Plaats ogen aan de voorkant van de vlinder om hem een gezicht te geven en happen maar!

Rupsen (ook voor het kdv)
• Druiven • Satéstokjes • Oogjes • Zwart glazuur
Prik druiven op een satéstokje. Van de voorste druif maken we een gezichtje. Plak met behulp van wat glazuur de
oogjes op het gezichtje en tover met zwart glazuur een glimlach op het gezicht van de rupsen!
Snijd de druiven door de helft voor jonge kinderen.

Lieveheersbeestjes:
• Ronde crackers • Kaas • Cherrytomaatjes • Oogjes • Zwart glazuur
De ronde crackers gebruiken we als basis. Leg hier een kaasrondje op. Snijd nu een cherrytomaat doormidden, dit
zijn de vleugels van het lieveheersbeestje. Snijd een reepje uit een zwarte olijf als basis voor het gezicht. Leg deze
tegen de vleugels aan en plak de oogjes erop met behulp van glazuur of zwarte eetbare stift. Maak de zwarte
stippen op de vleugels van eetbare zwarte glazuur.

