
 Busy Bee
Werkboek

CLUB

ADVENTURER

Dit werkboek is van

General Conference Youth Ministries Department





Busy Bee
 Werkboek

General Conference Youth Ministries Department

CLUB

ADVENTURER

Dit werkboek is van:

Naam

Groep

Gemeente



4 | Busy Bee Werkboek

Dit werkboek is een vertaalde en bewerkte versie van het 
‘Activity Book’ zoals dat door de Generale Conferentie van 
de Kerk der Zevende-dags Adventisten voor het ‘Busy Bee’-
niveau uitgegeven is.
Het is aangepast onder de richtlijnen van de Generale 
Conferentie door de AJV Scouts &  Pathfinders-
coördinatoren onder supervisie van de Scouts & Pathfinders 
Director van de Nederlandse Unie.
‘Busy Bee’ is te vertalen als ‘Bezige Bij’, maar om een        
herkenbare link naar het origineel te behouden is in dit 
werkboek de Engelse term consequent toegepast.
Waar in dit werkboek het woord “vriend” of “vrienden”      
vermeld staat kan ook “vriendin” of “vriendinnen” gedacht 
worden, net wat van toepassing is.

AJV Scouts & Pathfinders
Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide
Nederland



Leiders Checklist

Naam:  Startdatum:   Datum Afgerond:  

Busy Bee Checklist

Basisvereisten
1. Leer de Avonturiersbelofte uit je hoofd 

en maak deze je eigen.

2. Maak alle opdrachten voor de badge 
“Lezen I” (Reading I award).

3. Maak alle opdrachten voor de badge 
“Bloemen” (Flowers).

Mijn God
1. Gods Plan om Mij te Redden

a. Maak een verhalenschema of 

uitklapboek waarmee je de volgorde 

van de volgende gebeurtenissen laat 

zien / schrijf de nummers op in de 

volgorde waarin deze gebeurtenissen 

plaatsgevonden hebben/gaan 

plaatsvinden, of vraag iemand deze 

nummers op te schrijven:

• De schepping

• Jezus geeft om mij in het leven nu

• De zondeval

• Jezus komt terug

• De hemel

b. Maak een tekening of vertel over één  

van de bovenstaande verhalen om 

iemand duidelijk te maken hoeveel  

Jezus om je geeft.

2. Gods Boodschap aan Mij

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Bijbel I” (Bible I award).

3. Gods Kracht in Mijn Leven

a. Breng regelmatig stille tijd door met 

Jezus, om met Hem te praten en over 

Hem te leren. Houd er een overzicht  

van bij.

b. Vraag twee personen hoe zij anderen 

duidelijk maken dat Jezus om ze geeft.

c. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Heerlijke Sabbat” (Delightful Sabbath 
award).

Dit ben ik
1. Ik Ben Speciaal

a. Maak een boekje over verschillende 

personen die om jou geven zoals Jezus 

dat zou doen.

2. Ik kan Wijze Besluiten Nemen

a. Benoem ten minste vier  

verschillende gevoelens.

b. Speel een spel over gevoelens..

3. Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

a. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Gezondheidsspecialist”             

(Health Specialist award).

Mijn Familie
1. Ik Heb een Familie

a. Maak een tekening of knip een 

plaatje uit waarop iets speciaals van 

elk van je familieleden te zien is.

2. Families Zorgen voor Elkaar

a. Ontdek wat het vijfde gebod    

(Exodus 20:12) jou over families te 

zeggen heeft.

b. Laat drie manieren zien waarop je 

respect kunt tonen voor je familie.

c. Maak alle opdrachten voor 

de badge “Helper in Huis II”                          

(Home Helper award II).

3. Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf   
te Zorgen

a. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Veiligheidsspecialist”                

(Safety Specialist award).

Mijn Wereld
1. De Wereld van Vrienden

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Luisteren” (Listening award).

2. De Wereld van Andere Mensen

a. Vertel over het vrijwilligerswerk dat 

mensen in jouw gemeente doen.

Teken wat jij hebt gedaan om te 

helpen.

b. Vind een manier om ze hierbij te 

helpen.

3. De Wereld van de Natuur

a. Maak alle opdrachten van de badge 

“Dierenvriend” (Friend of Animals 
award).

b. Extra badges die ‘Busy Bees’ zouden 

kunnen verdienen

Basisvereisten
1. 
2. 
3. 

Mijn God
1. 

a. 
• 
• 
• 
• 
• 

b. 
2. 

a. 
3. 

a. 
b. 
c. 

Dit ben ik
1. 

a. 
2. 

a. 
b. 

3. 
a. 

Mijn Familie
1. 

a. 
2. 

a. 
b. 
c. 

3. 
a. 

Mijn Wereld
1. 

a. 
2. 

a. 
b. 

3. 
a. 
b. 
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Omdat Jezus van mij houdt
kan ik altijd mijn best doen

 • Gehoorzaam zijn
 • Rein zijn
 • Eerlijk zijn
 • Vriendelijk zijn
 • Respectvol zijn

 • Oplettend zijn
 • Behulpzaam zijn
 • Opgewekt zijn
 • Bedachtzaam zijn
 • Eerbiedig zijn

‘Busy Bee’-doelstellingen

Gods liefde voor kinderen laten zien

Bevorderen van de waarden die in de 
Avonturiersbelofte en -wet tot uitdrukking komen

Een omgeving creëren waarin alle kinderen 
hun bijdrage kunnen hebben

Kinderen aanmoedigen om plezier te hebben

01

Avonturiersbelofte

Met Jezus’ hulp:

Avonturierswet

Wij zijn Avonturiers
Thuis, op school en spel

Wij zijn Avonturiers
We leren elke dag

Om eerlijk, vriendelijk en waar te zijn
Als Jezus door en door

Wij zijn Avonturiers!

Avonturierslied

02

03

04
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Overzicht van het ‘Busy Bee’-programma

Onderdeel Basis Basis

Mijn God

Gods Plan om
Mij te Redden

Mijn God

Gods Boodschap
aan Mij

Vereisten

Leer de 
Avonturiersbelofte uit 
je hoofd en maak deze 
je eigen

Leer de
Avonturiersbelofte uit 
je hoofd en maak deze 
je eigen

Maak een
verhalenschema
of uitklapboek
waarmee je de
volgorde van de
volgende
gebeurtenissen
laat zien:
• De schepping,
• De zondeval,
• Jezus geeft om
      mij in het leven
      nu, 
• Jezus komt
      terug,
• De hemel.

Maak een
tekening of
vertel over één
van de hiernaast
genoemde
verhalen om
iemand duidelijk
te maken
hoeveel Jezus
om je geeft..

Badge

Lezen I
(Reading I)

Bloemen
(Flowers)

Optionele badge
Knopen
(Buttons)

Bijbel I
(Bible I)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn  God

Gods Kracht in
Mijn Leven

Dit ben ik

Ik Ben Speciaal

Dit ben ik

Ik Kan Wijze
Besluiten Nemen

Dit ben ik

Ik Kan Mijn Lichaam
Verzorgen

Vereisten

a. Breng regelmatig 
stille tijd door met 
Jezus, om met Hem 
te praten en over 
Hem te leren. Houd 
er een overzicht van 
bij.

b. Vraag twee 
personen hoe zij 
anderen duidelijk 
maken dat Jezus om 
ze geeft.

Maak een
boekje over
verschillende
personen die om jou 
geven zoals Jezus dat
zou doen.

a. Benoem tenminste 
vier verschillende 
gevoelens.

b. Speel een spel over 
gevoelens.

Badge

Heerlijke Sabbat
(Delightful
Sabbath)

Optionele badge Optionele badge Gezondheidsspecialist
(Health Specialist)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Familie

Ik Heb een
Familie

Mijn Familie

Families Zorgen
voor Elkaar

Mijn Familie

Mijn Familie Helpt
Me voor Mezelf te

Zorgen

Mijn Wereld

De Wereld van
Vrienden

Vereisten

Maak een
tekening of knip
een plaatje uit
waarop iets
speciaals van elk
van je
familieleden te
zien is.

a. Ontdek wat het 
vijfde gebod 
(Exodus 20:12) jou 
over families te 
zeggen heeft.

b. Laat drie manieren 
zien waarop je 
respect kunt tonen 
voor je familie.

Badge

Optionele badge
Kunstenaar
(Artist)

Helper in Huis II
(Home Helper II)

Veiligheidsspecialist
(Safety Specialist)

Luisteren
(Listening)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Wereld

De Wereld van
Andere Mensen

Mijn Wereld

De Wereld van
de Natuur

Vereisten

Vertel over het
vrijwilligerswerk
dat mensen in
jouw gemeente
doen. Vind een
manier om ze
hierbij te helpen.

Badge

Dierenvriend
(Friend of Animals)

Optionele badge:
Kies een badge
die je niet al
eerder verdiend
hebt, bijvoorbeeld
Aardappel (Potato)
Vis (Fish) 
Vlinder (Butterfly)

Afgerond
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“Omdat Jezus van mij houdt kan ik altijd mijn best doen."

Avonturiersbelofte

                houdt heel veel van ______________________________.                  

zal  ______________________________  helpen om een                       voor Hem te zijn.

naam kind

naam kind

BASIS

1  Leer de Avonturiersbelofte uit je hoofd en maak deze je eigen 
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 Een Bijbelverhaal of boek over 
Jezus 

 Een boek over gezondheid of 
veiligheid

 Een boek over familie, vrienden of 
gevoelens

 Een boek over geschiedenis of 
zendingsposten

 Een boek over de natuur

BASIS

Maak alle opdrachten voor de badge “Lezen I” (Reading I award)2
 1. Lees het volgende, of luister terwijl iemand anders het volgende leest                     

(afvinken als je ermee klaar bent):

Datum: _________

Datum: _________

Datum: _________

Datum: _________

Datum: _________
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Titel van het boek Auteur
Datum 

uitgelezen
Opmerkingen

Naam: Maand:

BASIS

Gelezen Boeken
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 1. Benoem vijf bloemen die in de Bijbel genoemd worden.

• 

• 

• 

• 

• 

Maak alle opdrachten voor de badge “Bloemen” (Flowers award)3

 2. Zoek 10 van de volgende bloemen (of soortgelijke bloemen die in jouw gebied of 
streek voorkomen):

 Narcis  Viooltje  Gladiool

 Madeliefje  Chrysant  Lelie

 Geranium  Roos  Iris

 Tulp  Anjer  Petunia

 3. Leg uit wat bijen en insecten tot bloemen aantrekt en wat ze bij bloemen komen halen.

• 

• 

• 

BASIS
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BASIS

 4. Beschrijf drie manieren waarop bloemzaden verspreid worden.

• 

• 

• 

 5. Speel een “stuifmeelspel”.

 6. Maak een boekenlegger met gedroogde bloemblaadjes. Je kunt hierbij de onderstaande 
voorbeelden gebruiken.

 7. Maak een boeket van bloemen uit de tuin om met iemand te delen.
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BASIS
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 De schepping

 De zondeval

 Jezus geeft om mij in het leven nu

 De hemel

 Jezus komt terug

MIJN GODGods Plan om Mij te Redden

Maak een verhalenschema of uitklapboek waarmee je de volgorde van de 
volgende gebeurtenissen laat zien / schrijf de nummers op in de volgorde waarin 
deze gebeurtenissen plaatsgevonden hebben/gaan plaatsvinden, of vraag iemand 
deze nummers op te schrijven:

1
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MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden
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MIJN GODGods Plan om Mij te Redden

Maak een tekening of vertel over één van de bovenstaande verhalen om iemand 
duidelijk te maken hoeveel Jezus om je geeft.2
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Eerste 5 Bijbelboeken

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

Wie schreef het Bijbelboek

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

Laatste 5 Bijbelboeken

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

Wie schreef het Bijbelboek

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

Maak alle opdrachten voor de badge “Bijbel I” (Bible I award)1
 1. Zorg dat je zelf een Bijbel hebt of mag gebruiken van iemand.

 2. Leg uit hoe je respectvol met de Bijbel om kunt gaan en hoe je ’m netjes kunt houden.

• 

• 

• 

 3. Benoem de eerste en laatste Bijbelboeken en geef aan wie ze geschreven heeft..

MIJN GOD Gods Boodschap aan Mij
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MIJN GODGods Boodschap aan Mij

 4. Zoek de volgende Bijbelteksten over Jezus’ liefde voor jou op, lees en bespreek deze. 
Leer twee teksten uit je hoofd (je kunt ook twee zelfgekozen teksten toevoegen).

 Johannes 3:16  Psalm 23:1

 Psalm 91:11  _________________________________

 Johannes 14:3  _________________________________

 5. Bereid een zelfgekozen Bijbelverhaal of gelijkenis voor en speel dit/deze na, of maak met 
een groep een Bijbelverhaal na in wat zand.
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Vul elke keer als je stille tijd doorbrengt een vakje in of markeer het.

START

1  Breng regelmatig stille tijd door met Jezus, om met Hem te praten en over 
Hem te leren. Houd er een overzicht van bij.

2  Vraag twee personen hoe zij anderen duidelijk maken dat Jezus om ze geeft.

MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven
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MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven

 1. Lees Exodus 20:8-11, Jesaja 58:13-14 en Jesaja 66:22-23 en beantwoord de volgende 
vragen:

Welke dag van de week is de Sabbat?

___________________________________________________________________________________________

Wat moet je volgens het vierde gebod met de Sabbat doen?

___________________________________________________________________________________________

Wie wordt in het vierde gebod genoemd als degene die alles geschapen heeft?

___________________________________________________________________________________________

Zal er een moment komen waarop de Sabbat ophoudt te bestaan? Licht je 

antwoord toe.

___________________________________________________________________________________________

Waarom zouden we volgens wat je hier leest uit moeten zien naar de Sabbat?

___________________________________________________________________________________________

 2. Versier een Sabbatdoos en doe er dingen waarmee je je Sabbatten nog fijner 
          kunt maken. Enkele voorbeelden zijn:

• Boeken met Bijbelverhalen
• Lijstje met activiteiten voor de Sabbat
• Klei om Bijbelverhalen te illustreren
• Boeken over christelijke activiteiten
• Je eigen ideeën

Maak alle opdrachten voor de badge “Heerlijke Sabbat” (Delightful Sabbath award).3
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MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven

 3. Voer twee of meer van de volgende projecten uit die je aan je Sabbatdoos toe kunt 
voegen:

 Leg een miniplakboek of fotoalbum aan waarin je speciale Sabbatfoto’s en           
-herinneringen kunt doen.

 Versier een kaarsenhoudertje met kraaltjes, steentjes of andere mooie dingetjes,   
dat je dan op vrijdagavond kunt gebruiken om de Sabbat te verwelkomen. 

 Maak een Sabbatspandoek..

 Leg een schetsboek aan voor Sabbatdiensten, en maak aantekeningen en kleine 
schetsen gedurende ten minste twee diensten die je bezoekt..

 Maak een Sabbatdeurhanger die je als herinnering aan de Sabbat kunt gebruiken.

 Maak een mobile met de Sabbat/Schepping als thema.                                          
Gebruik hierbij kleurige kralen en dingetjes uit de natuur.

 4. Vertel een vriend over een paar van jouw favoriete dingen over de Sabbat en laat hem/
haar jouw Sabbatdoos zien.

 5. Organiseer op vrijdagavond een “Welkom Sabbat”-samenzijn met een paar vrienden, 
Avonturiersfamilies of je eigen familie thuis..
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Verpleegkundigen Dokterr

Juf/meester Predikant

1  Maak een boekje over verschillende personen die om jou geven zoals 
      Jezus dat zou doen.

DIT BEN IKIk Ben Speciaal
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Politieagent Brandweerman/-vrouw

Zakenman/-vrouw Postbezorger

DIT BEN IK Ik Ben Speciaal
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DIT BEN IKIk Ben Speciaal
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DIT BEN IK Ik Ben Speciaal
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DIT BEN IKIk Ben Speciaal
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1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

Deel met de groep of met je 
leiding wanneer je één van 

deze gevoelens had.

DIT BEN IK Ik kan Wijze Besluiten Nemen

1  Benoem ten minste vier verschillende gevoelens.

2  Speel een spel over gevoelens.
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Streep de eetgewoontes weg die schadelijk voor je kunnen zijn. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

DIT BEN IKIk Kan Mijn Lichaam Verzorgen

Maak alle opdrachten voor de badge “Gezondheidsspecialist”                       
(Health Specialist award).1

 1. Leer 1 Korintiërs 6:19,20 uit je hoofd.

“Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest, die in je woont en die je

ontvangen hebt van God, en weet je niet dat je niet 
van jezelf bent? Je bent gekocht en betaald, dus

bewijs God eer met je lichaam.”

1 Korintiërs 6:19,20 (NBV)

 2. Knip plaatjes uit en maak een poster om de vier basisgroepen van voeding te laten zien. 
Rangschik de plaatjes om drie gezonde maaltijden die je zou kunnen eten te laten zien.

 3. Leg uit waarom je lichaam beweging nodig heeft.
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

SLEEPING HOURS

DIT BEN IK Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

 4. Houd gedurende een week bij wat de uren zijn die je slaapt. Vertel waarom je rust 
nodig hebt.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 5. Leg uit waarom je frisse lucht en zonlicht nodig hebt.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

DIT BEN IKIk Kan Mijn Lichaam Verzorgen

 6. Leg uit waarom water belangrijk is voor je lichaam. Vertel hoeveel glazen water je elke 
dag zou moeten drinken.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 7. Omschrijf wat goede mondhygiëne is en breng dit in praktijk.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 8. Benoem drie dingen die je gezondheid zouden kunnen verwoesten.
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MIJN FAMILIE Ik Heb een Familie

1  Maak een tekening of knip een plaatje uit waarop iets speciaals van elk van je 
familieleden te zien is.
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“T_____  ______ 
voor____ ______en ____ 
_____.Dan word je____
met ____ ____ _______ 
in _____ _____ dat___ 
____, ___  ____, je ____ 
___ .”

Exodus 20:12

MIJN FAMILIEFamilies Zorgen voor Elkaar

1

2

1.  

2.  

3. 

 Ontdek wat het vijfde gebod (Exodus 20:12) jou over families te zeggen heeft.

 Laat drie manieren zien waarop je respect kunt tonen voor je familie.

Het vijfde gebod leert mij
___________________________
___________________________.
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 1. Help met twee van de volgende klusjes:

 De was

 Eten klaar maken 

 Auto wassen

 Boodschappen doen

MIJN FAMILIE Families Zorgen voor Elkaar

Maak alle opdrachten voor de badge “Helper in Huis” (Home Helper award).3

 2. Dek de tafel en help met de vaat, vier 
keer in één week.

 3. Maak je bed op en help met 
het schoonmaken van je kamer 
gedurende drie weken.

 4. Laat zien dat je twee van de volgende dingen kan:

 Het tapijt stofzuigen of een kleed uitkloppen

 Meubels afnemen 

 Vegen of dweilen
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 7. Luister naar het verhaal van één van deze kinderen 
         die goede helpers waren:

 Samuël

 Het dienstmeisje van Naäman

 Jezus

 6. Praat over het volgende en leer om:

a. Vensterbanken af te stoffen

b. Spinnenwebben weg te halen

c. Ramen te lappen

d. Houten voorwerpen en meubels te reinigen

e. Alle materialen die gerecycled kunnen worden 
te scheiden

MIJN FAMILIEFamilies Zorgen voor Elkaar

 5. Neem gedurende een week de verantwoording voor het leegmaken van de prullenman-
den of afvalbak. Scheid alle materialen die gerecycled kunnen worden als dit in jouw 
woonplaats zo gedaan wordt.
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 2.  Ontwikkel samen met je ouders een brandveiligheidsplan voor in huis. Beschrijf waar 
de brandblusser(s) is/zijn en hoe je deze moet gebruiken.

MIJN FAMILIE Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

Maak alle opdrachten voor de badge “Veiligheidsspecialist”                             
(Safety Specialist award).1

 1.  Kijk een film over Veiligheid in Huis en praat over wat je hebt geleerd.
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 3. Houd een brandoefening voor ten minste één van de volgende plaatsen:

 Huis

 School

 Kerk (indien mogelijk)

MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen



42 | Busy Bee  Werkboek

MIJN FAMILIE Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

 5.  Speel één week lang dat je “Veiligheidsdetective” bent.

 4. Oefen procedures voor de volgende rampen, voor zover van toepassing/belang voor 
jouw woonplaats:

 Zware storm

 Tornado

 Aardbeving

 Overstroming

 Vulkaanuitbarsting

 Donder en bliksem
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MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

 7.  Doe mee aan een veiligheidsspel.

 6.  Maak een veiligheidsposter waarop gevaarlijke situaties te zien zijn en vertel of laat zien 
wat je ertegen kunt doen.
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 1.  Leer de volgende Bijbelteksten uit je hoofd en geef uitleg over twee ervan:

 Jakobus 1:19

 Jeremia 29:11-12 

 Jeremia 13:15

 Spreuken 1:8

 Jesaja 59:1

 2.  Vertel één van de volgende Bijbelverhalen over luisteren.

 Samuël luistert - 1 Samuël 3

 Jezus luistert - Lucas 2:41-49

 3.  Leer de volgende luisterprincipes:

a. Luister naar God.

b. Wees altijd bereid om te luisteren. “Geliefde broeders en zusters, 
onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, 
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.” 
Jakobus 1:19

c. Wees geduldig. Luisteren kost 
tijd, maar de beloning is veel 
meer dan de investering die je 
moet doen.

d. Wees gehoorzaam. Luister 
en kom direct in actie, al de 
eerste keer dat een instructie 
gegeven wordt.

e. Wees vriendelijk. Luisteren 
is een gave, dus zorg dat je 
het voortouw neemt als het 
om luisteren gaat. Wees een 
luister-rolmodel.

f. Wees respectvol. Luister naar 
anderen en laat ze hun verhaal 
afmaken voordat jij iets gaat 
zeggen.

g. Wees aandachtig. Let op terwijl anderen aan het woord zijn.

MIJN WERELD De Wereld van Vrienden

Maak alle opdrachten voor de badge “Luisteren” (Listening award).1
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MIJN WERELDDe Wereld van Vrienden

 4.  Maak een knutselwerk dat met luisteren te maken heeft.

 5.  Speel een luisterspel.
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Teken wat jij hebt gedaan om te helpen

MIJN WERELD De Wereld van Andere Mensen

1  Vertel over het vrijwilligerswerk dat mensen in jouw gemeente doen.

2  Vind een manier om ze hierbij te helpen.
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 1.  Doe één van het volgende:

 Verzorg vier weken lang een dier of vogel.

 Geef hem te eten en zorg ervoor dat hij fris water heeft. 

 Houd zijn kooi of rustplek schoon.

 Verspreid eetbare stukjes of zaadjes voor vogels of dieren in jouw buurt 

of school.

 Identificeer de vogels of dieren die de stukjes of zaadjes eten.

 Teken en kleur tekeningen van deze vogels of dieren.

MIJN WERELDDe Wereld van de Natuur

Maak alle opdrachten van de badge “Dierenvriend” (Friend of Animals award).1

 2.  Benoem vogels en dieren die in jouw buurt voorkomen.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 3.  Leg een verband tussen 10 dieren en hun verblijfplaatsen.

 4.  Maak een dierenmasker.

 5.  Speel een dierenspel.
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MIJN WERELD De Wereld van de Natuur

 6.  Maak zelf een knuffelbeest. Beschrijf hoe dit dier verzorgd zou worden als het echt zou 

zijn.

           OF

  Bezoek één van de volgende bestemmingen:

 dierentuin       

 dierenasiel    

 museum    

 boerderij

 volière

 dierenwinkel

 7.  Op welke scheppingsdag schiep God het dier waar je voor gezorgd hebt?
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 Kunstenaar (Artist)

 Vlinder (Butterfly)

 Knopen (Buttons) 

 Vis (Fish) 

 Gids (Guide) 

 Muziek (Music)

 Aardappel (Potato)

 Zandkunst (Sand Art)

 Waarnemer (Spotter)

 Zwemmer I (Swimmer I)

Extra badges die ‘Busy Bees’ zouden kunnen verdienen.:
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