
1. Ik ga op pad en neem mee 

De opzet 

De survivalkist bevat 6 survivalactiviteiten. Deze 
kun je uitvoeren in groepjes van maximaal 5 
kinderen. Je kunt zelf bepalen welke activiteiten 
je wilt uitvoeren. Wij adviseren om bij elke 
activiteit of elk groepje een begeleider te 
hebben.
 
Op deze kaart vind je per activiteit de 
benodigdheden en wat de voorbereiding is. De 
beschrijving van de survivalactiviteit vind je op 
de opdrachtkaarten.

Materiaal
•	 Opdrachtkaart 
•	 Rugzak 
•	 Mes
•	 Waterfles
•	 Ehbo doos

•	 Touw
•	 Watervaste lucifers
•	 Kompas
•	 Zaklamp
•	 Survivalgids

2. Knopen leggen

Materiaal  
•	 Opdrachtkaart 
•	 Knopenkaart 
•	 12 stukken touw 
•	 3 potjes
•	 3 doeken 
•	 Zelf zorgen voor appels (of iets anders)
•	 Zelf zorgen voor dikke takken/stokken om aan 

elkaar te binden 

Survivallen!
Verjaardagskist

Doelgroep 
Kinderen van 7 t/m 12 
jaar . 

Periode 
Het hele jaar, behalve 
de activiteit ‘Eetbare 
planten’. Bedenk wel dat 
de activiteiten buiten 
zijn.

•	 Verrekijker
•	 Poncho
•	 Kaart/Plattegrond
•	 Tekenpen
•	 Notitieboekje met pen

•	 Portemonnee met geld 
•	 Fototoestel
•	 Zonnebril
•	 Toiletpapier
•	 Eten 

Voorbereiding 
De spullen klaarleggen. 

Begeleiding 
Stel de vragen op de opdrachtkaart, begeleid het gesprek.

Voorbereiding 
•	 Voor opdracht 3 moet u 

zelf zorgen dikke takken 
of stokken. Indien u 
alleen kleinere takken 
kunt vinden, maak dan 
een zitstok op schaal. 

•	 Spullen klaarleggen.  



Survivallen!
Verjaardagskist

6. Vuurtje stoken 

Materiaal  
•	 Opdrachtenkaart
•	 Houtblokken, aanmaakhoutjes, lucifers 
•	 Zelf zorgen voor / kinderen laten zoeken schep, 

stenen, bladeren, twijgjes, krantenpapier en emmer 
zand

3. Hé wat is dat?  

Materiaal  
•	 Opdrachtkaart 
•	 Plaat van een haas, hert, 

koekoek, fazant, eekhoorn, 
merel en lieveheersbeestje 

•	 5 verrekijkers
•	 Punaises 
•	 Lint

Voorbereiding 
Hang of zet de dierplaten in een boom, struik, tegen een 
stam etc. Plaats op ca. 10-15 meter een lijn van lint en 
de verrekijkers. Vanachter deze lijn gaan de kinderen 
proberen de dieren te vinden met de verrekijker. 

Begeleiding 
Scherpstellen is voor kinderen vaak moeilijk. Controleer 
of ze de verrekijker wel goed hebben afgesteld.

Voorbereiding 
Zoek een veilige plek uit om een vuurtje te stoken. Maak 
geen vuurtje als de begroeiing droog is of als het hard 
waait. Een ondergrond van zand, steen of grind is veilig. 
Vuurtjes stoken in de openbare ruimte mag niet. 

5. Eetbare planten 

Materiaal  
•	 Opdrachtkaart 
•	 Kaart ‘Keukengids’
•	 2 Mandjes

Voorbereiding 
Zoek een plek waar in ieder geval een aantal van de 
planten die op de kaart staan te vinden zijn. 

Begeleiding 
Bepaal samen met de kinderen of ze inderdaad de juiste 
planten hebben verzameld. Laat ze alleen planten eten, 
als je zeker weet dat dit de juiste planten zijn. 

4. Vind de weg met een kompas

Materiaal  
•	 Opdrachtkaart
•	 5 kompassen 
•	 Potje met deksel  voor water

Voorbereiding 
Zet zelf een route uit, een voorbeeldroute is bijgevoegd. 

Begeleiding 
Bespreek met de kinderen hoe een kompas werkt.

Begeleiding. 
Voer deze activiteit alleen uit als je er zelf zeker van bent 
dit goed te kunnen begeleiden. Laat de kinderen rustig 
zitten en vertel precies wat je gaat doen en wat er wel en 
niet mag. Geef de kinderen om de beurt een duidelijke 
opdracht, zo kan de groep samen veilig en gestructureerd 
een vuurtje maken. 
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Item Kosten per stuk Aantal
RUGZAK EN INHOUD

Rugzak € 20,- 1

Mes € 5,- 1

Waterfles € 3,50 1

EHBO doos € 6,- 1

Touw € 1,- 1

Watervaste lucifers € 3,- 1

Kompas € 4,50 1

Zaklamp € 3,50 1

Survivalgids € 13,50 1

Verrekijker € 12,50 1

Poncho € 2,- 1

Kaart/plattegrond € 1,50 1

Tekenpen € 3,- 1

Notitieboekje met pen € 1,50 1

Portemnonnaie met geld € 5,- 1

Fototoestel € 5,- 1

Zonnebril € 5,- 1

Toiletpapier € 0,50 1

Eten € 1,50 1

OVERIGE MATERIALEN

Opdrachtkaarten  A5 € 0,50 5

A4  KnopenKaart € 0,50 3

Touw € 0,50 12

Potje € 1,- 3

Doek € 1,- 3

Kompas € 4,50 5

A4 voorbeeld speurtocht kompas € 0,50 1

Potje met deksel € 2,50 1

Verrekijker € 12,50 5

Gelamineerde dieren € 0,50 7

Doosje punaises € 2 1

Lint € 0,50 1

Mandje € 3,50 2

A4 Keukengids € 0,50 3

A4 Opdrachtkaart vuur € 0,50 1

Houtblokken, aanmaakhoutjes  -

inhoud

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


