Dierenschat
Verjaardagskist
Opzet

Doelgroep
Kinderen van 4 t/m 7 jaar

Tessa en Cas hebben ontdekt dat de dieren een geheim met elkaar delen: er
is een schat. Waar de schat nu is en wat het precies is, weten ze niet. Als de
kinderen de opdrachten goed doen, vinden ze misschien de schat. Voor elke
opdracht die de kinderen goed hebben gedaan, krijgen ze een codekaart. De
codekaarten helpen de kinderen de schatkist te vinden en te openen.

1. Voorlezen
Materiaal
•
•
•

Tasje met materialen
Het verhaal en acht buttons
Verjaardagskist met kleine
doosjes

2. Opdrachten maken
Materiaal
•
•
•
•

Briefje van de dieren aan de
kinderen
Verjaardagskist opdrachten
Codekaarten
Zakje om codekaarten in te
bewaren door jarige

Begeleiding
Lees het briefje van de dieren voor.
Kies de codekaarten voor de juiste
leeftijd.

Aantal deelnemers
maximaal 8

Periode
Hele jaar

Begeleiding

Andere activiteiten

Lees het verhaal voor. Geef elk kind
een button. De jarige krijgt button
‘Feestvarken’. Laat de verjaardagskist
openen door de kinderen en ga
ermee aan de slag.

Het is zeer aan te bevelen om één
of twee dagen vóór het feestje
de tijd te nemen de materialen en
opdrachten door te nemen. Denk
ook aan een klein kadootje en aan
de ingevulde oorkondes voor in de
schatkist. Z.o.z.

De codekaarten 1 t/m 6 (voor 4/5 jaar)
of A t/m F (voor 6/7 jaar) zijn in elk
geval nodig om de schat te vinden.
Kaarten 7/G (koe) en 8/H (pony/ezel)
kun je bij tijdgebrek of ontbreken
van dit dier weg laten. Je bepaalt
of de kinderen een opdracht (in
willekeurige volgorde) goed hebben
uitgevoerd. Je deelt de bijbehorende
codekaart uit (zelfde dier als van het
kistje). Verzamel de codekaarten in
het zakje van de jarige. Let op: Laat
de kinderen de aanwijzingen op de
achterkant van de kaartjes nog niet
lezen!

Begeleiding
U begeleidt de activiteit zelf. De
dierverzorger is uw
contactpersoon op de locatie.

3. Code kraken

4. Afronding

Materiaal

Materiaal

•

•
•

Alle verzamelde codekaarten

Begeleiding
Bekijk samen de codekaarten en
laat de kinderen bedenken in welke
volgorde de kaarten moeten liggen
(van 1 t/m max. 8 of A t/m max. H).
Laat de kinderen ze op volgorde
leggen en draai ze dan om.

Wat zeggen de woorden en codes?
(vindplaats en cijfercode om het
schatkistje te openen). Help de
kinderen indien nodig, maar laat ze
vooral zelf goed puzzelen!

Schatkist
Oorkondes (in de schatkist)

Begeleiding
Als de schatkist gevonden en
geopend is en de inhoud uitgedeeld,
dan meld je je weer bij de
dierverzorger.

Dierenschat
Verjaardagskist

Voorbereiden en begeleiding
Op de dag van het feestje zelf

Eén of twee dagen vóór het feestje
•
•
•
•

•
•

Bekijk de inhoud van de verjaardagkist.
Sluit kort met de dierverzorger of alle kistjes kunnen
worden uitgevoerd op deze steede.
Vraag de dierverzorger waar de verjaardagskist exact
wordt neergezet (bij de konijnen).
De schatkist heeft een afmeting van 9 x 25 x 35
cm. Je kunt hier vooraf, bij wijze van schat, een klein
kadootje of wat lekkers voor de kinderen in stoppen.
Denk hierbij aan de afmeting van de schatkist.
Voor elk kind zit er een oorkonde in de kist. Vul
vooraf de namen op de oorkondes in.
De dierverzorger laat zien waar de schatkist wordt
verstopt (in het kippenhok). Ook spreek je met hem/
haar af of je de schat alleen kunt pakken of dat er
hulp van de dierverzorger bij nodig is.

Inhoud
Lever de kist weer schoon, heel en compleet in. Kosten
voor vervanging van materialen brengen we in rekening.

info@utrechtnatuurlijk.nl

•
•

•

•
•

Meld je bij de dierverzorger.
Geef de ingevulde oorkondes en kleine kadootjes
(‘de schat’) voor in de schatkist aan de dierverzorger
als je dit nog niet eerder hebt gedaan.
De dierverzorger verstopt de schatkist op de
afgesproken plaats (in het kippenhok). De
verjaardagskist met het briefje van de dieren erin
staat bij de konijnen. Daar start de zoektocht.
Ga aan de slag met het verhaal, de opdrachten en het
kraken van de code.
Meld je na afloop weer bij de dierverzorger.

Item

Kosten

Aantal

Tasje voor begeleider

€ 5,-

1

Voorleeskaart

€ 0,50

1

Buttons

€ 0,50

8

Inhoud uit verjaardagskist

In overleg

Briefje van dieren aan kinderen € 0,50

1

Codekaarten

€ 0,50

8x2

Zakje voor codekaarten

€ 3,-

1

Schatkist

€ 10,-

1

Cijferslot

€ 15,-

1

Oorkondes

€ 0,50

8
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