Coronaliens
Hey sloebers en rakkers!
Zit jij je thuis te vervelen? Goed, want we hebben een geheime opdracht voor
jou. We hebben onlangs namelijk een vreemd signaal ontvangen in het OJ
lokaal...
Via een geheime bron hebben we gehoord dat het eigenlijk komt door...
ALIENS! Ze zijn van plan om OJ over te nemen!
Dat kunnen we toch niet laten gebeuren! Wij helpen jullie graag om jullie op te
leiden zodat jullie ons kunnen helpen ze weg te jagen!
Hieronder staan een heleboel opdrachten die je hiermee zullen helpen.
Succes!
Groetjes, OJ

Opdracht 1
Sloebers en rakkers,
Zijn jullie klaar om echte aliensoldaten te worden?
Zijn jullie klaar om te kunnen vechten tegen de coronaliens?
Goed! Want dit is jullie eerste opdracht:

😉

PS: Jullie mogen altijd jullie foto’s posten op onze facebook groep 

We kregen een brief van de aliens met een boodschap. We hebben al alle tekens
kunnen ontcijferen naar gewone letters. Als echte aliensoldaat moet je zo’n
brieven kunnen lezen en ontcijferen. Op de ene foto staat de brief van de aliens,
en op de andere het alfabet. Kan jij de volledige brief ontcijferen voor ons?

Opdracht 2
Als aliensoldaat moet je heel goed over obstakels heen gaan en hindernissen
oversteken. Probeer thuis jezelf van de ene kant van je huis tot aan de andere
kant van je huis te verplaatsen zonder de grond aan te raken.

Opdracht 3
Iedere soldaat moet natuurlijk een uniform dragen. Omdat de aliens al onze
uniforms hebben vernietigd, zal je er zelf eentje moeten maken. Teken of
schilder jouw eigen supercoole soldatenuniform. Kan jouw uniform lasers
schieten, of heb je een knopje waarmee je onzichtbaar wordt? Alles is mogelijk!
Gebruik kleuren om het nog mooier te maken!

Opdracht 4
Nu eens iets moeilijks om jullie eens te testen! Bekijk dit filmpje zeer goed, en
probeer net zoals soldaat Lars een alienmonster na te maken uit papier.

😉

Kleine tip: maak het uit een iets dikker papier, zodat het iets makkelijker kan
springen achteraf
Bekijk hier het filmpje:
https://openjeugdwerk.be/shareableAssets/Filmpje%20Lars%201.mp4
En zo ziet het resultaat er uit:
https://openjeugdwerk.be/shareableAssets/Filmpje%20Lars%202.mp4

Opdracht 5
Natuurlijk moeten aliensoldaten ook voldoende en gezond eten! Maak met
fruit (of koekjes...) je eigen alien! Maakt niet uit hoe hij eruit ziet, zolang je het
zelf kunt opeten.

Opdracht 6
Wat gebeurt er als je al een hele lange tocht hebt gewandeld om tot bij de
aliens te komen, en je moe bent en moet rusten? Inderdaad, dan zet je je kamp
op.
Maak in je slaapkamer of woonkamer je eigen kamp op, om daar voor 1 avond
te overnachten

Opdracht 7
Om zelf geen aliens te worden, moeten wij zéér goed onze handen wassen!
Daarom gaan we zelf onze eigen zeepjes maken als laatste opdracht. Bekijk
het filmpje goed, en probeer je eigen zeepjes te maken.
Als je nog een stapje verder wil, kan je proberen om je eigen aliënbruisbal te
maken. SUCCES!
Link zeepjes:
https://www.youtube.com/watch?v=p16agKJMWQ4
Link bubble bar:
https://www.youtube.com/watch?v=q0CvoDbC4qw

Alle opdrachten voltooid? Goed
gedaan! Je bent een echt alien
soldaat nu!
Proficiat!

