Vul je schatkist
Een zoekspel met thema's zoals tegenstelling, groot en klein enzovoort
Neem van huis een lege eierdoos mee als je dat nog hebt. Dit wordt jouw schatkist
die je nodig hebt voor het volbrengen van een zoekopdracht. Nieuwsgierig
geworden? Doe mee!
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

: Natuur, Spel

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• eierdoosjes, 1 per kind
• kaartjes met zoekopdrachten (geprinte bijlage)

Voorbereiding
Je kunt er voor kiezen om deze activiteit uit te voeren met een zelfgemaakte schatkistje dat je knutselt van een
eierdoos. Dit hoeft natuurlijk niet! Ieder willekeurig eierdoosje kan gebruikt worden voor de opdracht. Je kunt een
eierdoosje van 6 eieren gebruiken of een groter doosje. Hoe groter de doos hoe langer de activiteit kan duren,
want dan is er meer te vullen.

Hoe vullen we de "schatkist"?
Het is leuk om dit spel bijvoorbeeld in een bos of park te spelen.
Ieder kind krijgt een kaartje waarop staat wat hij of zij in zijn of haar schatkist moet gaan verzamelen. Hij/zij mag dit
niet aan andere kinderen vertellen, want zij moeten later raden wat voor thema diegene had.
De verschillende thema’s zijn:
•
•
•
•
•

oud – jong (bijv. een groen blad en een dood blaadje)
groot – klein (bijv. een grote eikel en een kleine eikel)
zwaar – licht (bijv. een steen en een veertje)
bruin – groen (bijv. een bruin blad en een groen grassprietje)
verschillende kleuren (bijv. een rood blad en een geel blad)

Als ze klaar zijn met verzamelen, leg dan alle schatkisten bij elkaar om te raden wat de thema’s waren.
Eventueel alles in twee groepen doen, als 1 groep te groot is.
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