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Hoi zeeverkenner,
Ken je deze dieren van de zee?
Test jezelf! Maak eerst je spel klaar. Knip de kaartjes uit. Je kan
je spel ook inkleuren zoals de dieren en dingen er echt uitzien of
zoals je ze zelf graag zou zien.
Memospel
Leg de kaartjes open met ‘Faldido’ naar boven. Om de beurt
draai je er twee om. Zoek zoveel mogelijk ‘tweelingen’.
Namen geven (ietsje moeilijker)
• Benoem het dier of aanspoelsel. Weet je het niet,
sla een beurt over en raadpleeg de zoekkaart
‘Neuzen naar schelpen …’
downloadbaar op www.weekvandezee.be.
• Zeevraagjes (voor de superkenners)
Als je twee kaartjes vindt die samen horen, stellen de tegenspelers er elk een vraagje over.
Bijvoorbeeld: Waar vind je dit dier? Welk voedsel eet het?
Welke kleur heeft ? Hoe voelt het aan? …

Wie ben ik?
Maak twee groepjes. Steek alle kaartjes in een zakje en trek er
elk eentje uit. Om de beurt mogen de tegenspelers vragen stellen
over een kaartje. Je mag enkel antwoorden met ja of nee. De
groep die zo te weten komt wat er op het kaartje staat, krijgt het
kaartje. Verzamel er om het meest.
Zeedierenkwartet
In het totaal zijn er 42 kaartjes. Verdeel de 32 kwartetkaartjes met
een figuurtje onder de spelers.
Iedereen trekt om de beurt bij zijn rechterbuur. Probeer om het
vlugst zoveel mogelijk kwartetten te hebben. Je kan het ook zien
aan de figuurtjes:

zeepaling

oorkwal

Joepie! Naar zee!
Kleuters op het strand
Deze zeeyoti kan je niet alleen in de klas gebruiken maar ook op het
strand. Je kunt aan de tekeningen een touwtje bevestigen zodat de
kinderen elk een tekening rond de hals kunnen hangen. Als je de
kleuters per twee wilt zetten, dan zoekt de zeepaling een andere
zeepaling, een zeepier een andere zeepier ,enz…
Speurneuzen op het strand
Laat de kinderen zoeken naar een mossel, zeepok, kokkel of
zwaardschede. De tekeningen tonen hen alvast de vorm, want de
kleuren kunnen soms verschillen. Grotere speurneuzen kunnen in
de vloedlijn zoeken naar resten van krabben of zeesterren of zelfs
naar de grote strandschelp. Zit je aan de Westkust, dan is de kans
dat je een wenteltrapje vindt groter. Misschien herkennen ze wel
een scholekster of een kokmeeuw?

Tekenen op het strand
Heel wat bekende kunstenaars, zoals Paul Delvaux, trokken naar
zee om het unieke zonlicht te vereeuwigen in een schilderij. Op het
strand, bij rustig weer, is een tekening maken een creatief moment.
De tekening is een mooie herinnering aan de uitstap naar zee.
Deze eenvoudige tekeningen kunnen als voorbeeld dienen voor de
kinderen. De kinderen kunnen in het zand of op papier een tekening
maken. Grotere kinderen kunnen misschien een scholekster schetsen in een kustlandschap.
Meer inlichtingen:
Voor een digitale versie van deze zeeyoti en
meer educatief materiaal: www.weekvandezee.be

