


Wij hebben voor jou allerlei gave tips en activiteiten op een rijtje
gezet om het allerleukste feestje te geven. 

1. Een verjaardagskroon: Die mag natuurlijk niet ontbreken, zo
kan iedereen meteen zien dat jij jarig bent. Download het
document, print uit, kleur in, knippen en plakken en klaar! 

2. Beestenbingo: Print voor iedereen die mee wil doen een
bingo vel en een dierenvel uit. Knip alle plaatjes van het dierenvel
uit, je mag zelf beslissen welke plaatjes je op het bingo vel plakt
en in welke volgorde. 
Één iemand is de bingo-meester, die mag zelf beslissen in welke
volgorde de woorden worden geroepen. Heb jij een dier wat
geroepen wordt op je bingo vel? Streep deze af. Wie als eerste 4
op een rij heeft WINT!

3. Beestenboel: Print de dobbelsteen uit. Knip en plak aan elkaar
tot je een stevige dobbelsteen hebt. Je ziet dat op elke zijde een
opdracht staat. Gooi de dobbelsteen zo hoog in de lucht als je
kan. Degene die gooit bedenkt een dier bij de opdracht waarop
de dobbelsteen landt. De rest moet de opdracht zo goed
mogelijk uitvoeren. Bijvoorbeeld "loop als een...AAP!" Wie de
opdracht het beste uitvoert mag daarna gooien. 

4. Zelf fossielen maken: Hoe keigaaf zou het zijn om een fossiel
te vinden?? Helaas vind je niet overal fossielen maar je kan ze wel
zelf maken. Kijk achterin de handleiding hoe dit moet. 

Kijk voor meer tips en uitleg op
onze Instagram pagina:

@nhm_maastricht
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Het is kei leuk om zelf fossielen te maken
 
 
 
 

Benodigdheden:
-  Zoutdeeg (zie recept) 
- Spullen waar je een fossiel van wil maken bijvoorbeeld
kleine speelgoed dino's, schelp, slakkenhuis of bloem

Zoutdeeg recept 

2 Kopjes bloem 
1 Kopje zout 
1 Kopje water 
1 Eetlepel (zonnebloem)olie

Mix de bloem en het zout door elkaar in een kom. Voeg
het water en de olie toe en kneed alles tot je een mooie,
soepele bal hebt. Is het brooddeeg te plakkerig, dan voeg
je nog wat bloem toe. En als het te droog is, doe je wat
water erbij. 

Maak van het zoutdeeg kleine balletjes en duw ze een 
 beetje plat, zodat ze op stenen lijken.

Druk dan je dino (of iets anders) in het zoutdeeg zodat je
een mooie afdruk krijgt. 

 Fossielen Maken



Extra tip!
Je kunt het zoutdeeg verven als het droog is.

Maar je kan het ook van te voren kleuren. Doe
een paar druppels voedingskleurstof door het

recept.

 
Tevreden over je fossiel? 

Je kunt zoutdeeg laten drogen, dit duurt ongeveer een
uur tot drie uur. 

Je kan zoutdeeg ook bakken in de oven.   Leg de fossielen
op bakpapier op een bakplaat en een halfuurtje in een
voorverwarmde oven op 100 graden.


