Zwaan Rossi Opdrachten
Dans, beweeg en speel.
“Vlieg er eens uit en vlieg er eens in”

Vakantie vieren is avonturen meemaken!
Eerst krijgen we vliegles, maar dan droog oefenen. Zoek een plekje in de ruimte.
We beginnen te trappelen met de voeten.
Daarna buigen we met de het hele lijf naar voren en naar achteren.
Dan van links naar rechts. En gaan we rondjes draaien met de heupen .
Nu trekken we de schouders heel hoog op, naast de oren. Laat ze zakken met een zucht.
En daarna bewegen de schouders om en om naar voren.
Dan schudden we de armen en schouders en handen lekker los.
Nu gaan de armen en handen langzaam naast ons naar boven en weer naar beneden.
Daarna met een kleinere beweging, maar dan sneller.
Nu alles tegelijk: trappelende voeten en bewegende armen.
Nu we lekker warm zijn gaan we vliegen.
Maar wie ben jij? Ben jij een grote ooievaar of een kleine bij. We gaan alles wat vliegt
uitproberen: een eend, een gans, een vlinder, een mus, een parkiet en natuurlijk een
zwaan. We vliegen natuurlijk steeds netjes om elkaar heen.
Maar wat doe je als je per ongeluk tegen elkaar bent opgebotst?
Je helpt elkaar weer overeind, geeft elkaar de hand of een dikke knuffel en vliegt verder.
We gaan ook oefenen met ontmoeten.
De helft van de groep begint links, de andere helft rechts.
In het midden ontmoeten we elkaar. Hoe groet je elkaar?
We schuiven steeds een plaatsje op en proberen elke keer een andere manier.
Je geeft elkaar de hand, je buigt naar elkaar, je geeft elkaar een schouderklopje.
Wie weet nog een leuke manier?
Ook gaan we wat van de wereld zien!
We staan onder aan een grote berg en klimmen helemaal naar boven. Wat een uitzicht!
Nu duiken we in de diepe zee en zwemmen met de dolfijnen mee. Hoe zwemmen ze?
Daarna komen we in het paleis van de sultan en mogen voor hem dansen.
Als laatste maken we ons zo klein als een bij en vliegen van bloem tot bloem, die zo
lekker ruiken. Van de lekkere nectar snoepen we net zo lang tot onze buikjes vol zijn.

Om lekker tot rust te komen krijgen alle kinderen een kleurplaat, om onze Zwaan Rossi
in te kleuren.
Veel plezier!

Speel toneel en leer jezelf en elkaar kennen.
“Vlieg vrij, vlieg veilig”
Knutselopdracht:
Maak voor je eigen armen 2 vleugels van stevig papier of karton.
Als je de vleugel in het midden doorsnijd en weer met splitpennetjes vastzet, krijg je een
scharnier bij je elleboog. Versier je vleugels en maak ze achter je rug om met touwtjes
vast, zodat ze stevig blijven zitten.
Maak ook een snavel, groot of klein, spits of stomp, die over je eigen neus past.
Versier je snavel. Maak er 2 gaatjes in, zodat je er goed door kunt ademen en maak 2
touwtjes of elastiekjes aan de zijkanten vast, zodat je je snavelmasker stevig achter je
oren of hoofd kan vastbinden.
Ga je vleugels en snavel uitproberen.
Ben je een Zwaan, een Mus, een Duif of een Specht, welke vogels zijn er allemaal?
Wat eten vogels graag? Waar leven ze: aan de waterkant, in het weiland, in de bossen?
Hoe beweeg je en hoe gebruik je je vleugels, je poten, je kop?
Het Zwaan Rossi Toneelspel:
Waarom willen jullie Zwaan Rossi spelen? Wat willen jullie laten zien?
Kies allemaal een rol. Wat vind je leuk aan de parkiet b.v., of wat wil je leren?
Verdeel het toneel in verschillende plekken, waar de verschillende scènes worden
gespeeld. Oefen de eerste scene met de rollen die erin meespelen.
Wat doe je, wat zeg je en hoe beweeg je. De anderen kijken. Daarna zeggen eerst de
spelers, daarna de kijkers hoe ze de scene vonden.
Daarna de volgende scènes, tot de afsluiting.
Bespreek na wat iedereen fijn vond om te doen en/of een volgende keer anders wil
doen. Bespreek ook Zwaan Rossi. Zien jullie zo’n verhaal ook weleens in het dagelijks
leven?

Zin in een gezelschapsspel?
Pak een Ganzebordspel en maak het in het groot na in de gymzaal of het schoolplein.
Elke Gans/Zwaan mag om de beurt gooien met de dobbelsteen.
In plaats van de Put, de Gevangenis en de Brug, is er de Start of Landingsbaan, het Laag
Vliegende Vliegtuig of de Noodlanding. Je kunt ook de Vogeltrek, het Natuurgebied of de
Zeldzame Vogelsoort nemen. Of de dynamische variant met de Militaire vliegbasis of een
vliegkampschip.
Veel plezier!

Test je kennis en kunde.
Zwaan Rossi “Citotoets”
Misschien ben je al druk bezig met je plannen voor de toekomst. Misschien wil je wel
piloot worden of onderwijzer. In elk geval kun je iets leren van de Rossi Citotoets.
Vraag 1: Wat was je leukste vakantie tot nu toe?
Vraag 2: Waar ben je naar toe geweest?
Vraag 3: Met wie ben je toen op vakantie geweest?
Vraag 4: Waarom was die vakantie zo leuk?
Opdracht 1.
Bereken voor deze vakantie hoeveel kilometer de reis was, heen en terug,
vermenigvuldigd door het aantal personen met wie je op reis bent gegaan.
Hoeveel brandstof, zoals benzine, diesel of kerosine was ervoor nodig?
Of, als je ging wandelen, fietsen of zeilen, hoeveel boterhammen en kopjes thee en
limonade waren er nodig?
Vraag 5: Hoeveel belasting (BTW)betaal je voor een treinkaartje?
Vraag 6: Hoeveel belasting (BTW) betaal je voor een vliegticket?
Vraag 7: Hoeveel accijns betaal je voor benzine?
Vraag 8: Hoeveel accijns betaal je voor kerosine?
Vraag 9: Waaraan wordt de betaalde belasting in Nederland uitgegeven?
Opdracht 2.
Bedenk het ideale vervoermiddel. Geschikt voor het vervoer van personen of goederen.
Beschrijf je vervoermiddel.
Teken je vervoermiddel.
Werk samen met anderen.
Voer een van de plannen of een gecombineerd plan uit;
• kies een plaats om jullie vervoermiddel te maken.
• overleg met jullie ouders /onderwijzer.
• verzamel de materialen die jullie ervoor nodig hebben.
• denk daarbij ook aan de manier van bevestigen, van de verschillende materialen.
• spreek af wie welk gereedschap meebrengt.
• bouw aan jullie vervoermiddel tot het af is en werkt.
• probeer jullie vervoermiddel uit.
Doe een van deze dingen of doe ze allemaal. Maar laat iedereen weten wat jullie hebben
bedacht, getekend of gemaakt en uitgeprobeerd.
Veel plezier!

