Kinderfeestje in Min40celsius







Duur programma 90-120 minuten, afhankelijk spanningsboog kinderen.
Maximaal aantal kinderen is 12, excl. Verplichte begeleiding. Niet op zondag.
Kosten € 85,-- voor de eerste 5 kinderen. Extra kinderen € 6,-- p/kind.
€ 3,-- per begeleider.
Kinderfeestje tijdens openstelling op de woensdag € 25,-- goedkoper.
Houd er dan wel rekening dat het drukker kan zijn ivm reguliere openstelling.
De eigen groepsruimte is standaard beschikbaar.

Programma:
Welkom in eigen groepsruimte.
Voorlezen van een verhaal Bor en Veer in de IJstijd.
In het verhaal komen drie elementen aan de orde die we in het museum ook uitvoeren.
Te weten: VUUR - GROTTEKENING - BEWERKEN STEEN
Verhaal lezen we voor in aparte ruimte welke voor jullie is gereserveerd.
Verhaal gaat over 2 kinderen “ Bor en Veer “.

Ontdekreis door museum:
Uitleg ontdekreis door museum mbv
ontdekkaarten. Wel graag de hulp van
begeleiders ivm voorlezen van vragen,
mochten de kinderen nog niet goed
kunnen lezen ivm jonge leeftijd.
In het museum gaat men op zoek naar
antwoorden.

Demonstratie vuur maken
Kinderen laten we zien hoe vuur
gemaakt wordt zoals dat duizenden
jaren geleden ook werd gedaan.
Misschien mag je het zelf ook proberen.

Pauze:
Gelegenheid om wat te nuttigen in de eigen groepsruimte. Traktaties, drinken ed dient men zelf mee
te nemen, alsook bekers, bordjes, bestek. Al naar gelang wat men voor de traktatie nodig heeft.
SVP na afloop de ruimte weer schoon achterlaten.
Amulet maken:
In de buitenruimte gaan we aan de slag met speksteen. De buitenruimte is wel overdekt, maar aan
één zijde open. Rekening hier mee houden mbt de weersomstandigheden. “Oude kleding “ wat
stoffig mag worden. Bij koud en erg slecht weer gebruiken we een andere ruimte

Met behulp van oa natuurlijke materialen proberen we
een amulet te maken.
Men is geheel vrij hierin. Ieder ontwerp is van en door
het kind gemaakt. ( Max 2 stuks per kind.)

Grotschilderingen:
Als men klaar is met het maken van een
amulet, kan men grotschilderingen maken
op de speciale wand die we hiervoor
hebben gemaakt.

Botten opgraven:
Het programma is bijna klaar. De kinderen
mogen in het museum zelf nog even naar
botten graven. Welke botten heeft men
gevonden? Dit is ook één van de
opdrachten tijdens de ontdekreis, maar
ervaring leert dat men dat toch leuk blijft
vinden.
Afsluiting:
De kinderen kunnen zich verkleden als
Neanderthaler. Misschien een leuk idee om
daar een foto van te maken als blijvende
herinnering. Wel rekening houden met
privacy.

Op naar een leuk, leerzaam, spannend kinderfeestje.

Team Min40celsius

