Regenbaksels

Natuur- bakopdracht
Opdracht 1: Het regent! Laat de kinderen
toch even naar buiten gaan, met regenkleding en/of een paraplu en laarzen
voor gegarandeerde regenpret. Laat dan
onderzoeken welke dieren nu tevoorschijn
komen. Waar schuilen de dieren die niet
van regen houden?
Opdracht 2: Een gezellige binnen opdracht
voor een regenachtige dag: dierenkoekjes
bakken! Recept: kneed 150 g roomboter,
200 g bloem, 100 g basterdsuiker, 1 ei, 8 g
vanillesuiker, 6 g bakpoeder en een snufje
zout tot een samenhangend deeg. Even in
huishoudfolie opstijven in de koelkast.
Rol het deeg uit op een bebloemd oppervlak
en laat de kinderen er koekjes uitsnijden in
de vorm van dieren die regen niet erg vinden. Bv een kikker, een vis, een slak of een
eend. Bak de koekjes in 15 minuten af in
een voorverwarmde oven op 175 graden.
Voor gevorderden: Maak ondertussen glazuur
met poedersuiker, eiwit en een kleurstof om
hiermee de koekjes nog mooier te maken.
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Leer het van de boswachter
Voor de natuur is regen heel belangrijk. Planten en dieren hebben
water nodig om in leven te blijven. Als het regent zijn de meeste mensen
het liefst binnen. Ook vogels, insecten, zoogdieren zoeken een schuilplek
en laten zich pas weer zien als de regenbui voorbij is. Kinderen vinden
het af en toe best leuk om eens lekker door de regen te lopen of in de
plassen te springen.
Slakken komen juist tevoorschijn als het regent, dan worden ze actief.
Dat komt omdat slakken weekdieren zijn, die op het land leven. Ook een
regenworm komt naar boven als het regent. Niet omdat hij regen fijn vindt,
maar omdat hij door de trilling van
de grond denkt dat er een mol aankomt die hem op wil eten of omdat
de ondergrondse gangetjes vollopen
met water. De regenworm vlucht
dus naar boven. Kikkers en vissen
en alle andere waterdieren vinden
regen natuurlijk helemaal niet
vervelend. Eenden ook niet, hun
veren worden niet nat, omdat ze
een beetje vettig zijn.
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Materiaal: regenkleding, roomboter,
bloem, basterdsuiker, ei, vanillesuiker,
bakpoeder, zout, huishoudfolie, oven,
poedersuiker, kleurstof
Begeleid: Ja
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