Piet
Piraatappel
Verjaardagskist
De opzet
Met de materialen in deze kist kun je zelf een speurtocht met
opdrachten uitzetten. Je zet de route uit met de steekbordjes
van Piet Piraatappel. Met zijn linkeroog geeft Piet Piraatappel de
richting aan. Voordat de kinderen het oog kunnen zien moeten
ze het piratenlapje op tillen. In de kist zitten 8 opdrachten en de
materialen. Je kunt zelf bepalen hoeveel en welke opdrachten je
wilt gebruiken. Je kunt eventueel ook zelf opdrachten maken.
Voor elk groepje kinderen is er een begeleider nodig, die de
opdrachten voorleest en helpt met het uitvoeren van de
opdrachten. De beschrijving van de opdracht vind je op de
opdrachtkaarten.

Doelgroep
Kinderen van 5 t/m 7 jaar.

Periode
De speurtocht is het leukst van
april tot oktober.

Opdracht

Materiaal

Voorbereiding / opmerkingen

Doorfluisteren

•

Voeldoos met 3 dingen

-

Verjaardag van een boom

•

Boomschijf

-

Wie heeft hier gepoept

•

Potje met konijnenkeutels

-

Van wie is dit huis?

•

Vogelnest

Mocht er geen dierenwoning voorhanden zijn, dan
kan het vogelnestje (svp voorzichtig) in een boom of
struik geplaatst worden.

Kleine kruipers

•
•

6 loeppotjes
6 lepels

Deze opdracht leggen bij een stenen of een
boomstronk.

In het donker

•
•

6 blinddoeken
Touw met veer, rietsigaar,
dennenappel, schapenwol.

Span het touw tussen twee of meer objecten. Let
erop dat kinderen wel veilig kunnen lopen (let bijv. op
brandnetels, distels, water, kuilen).

Dieren verstopt

•
•
•
•

6 kleine verrekijkers
lint
5 gelamineerde dieren
punaises

Verstop de dieren tussen struiken, prik ze vast aan
bomen/hekjes, zet ze ergens tegen aan etc. Plaats de
dieren zo zodat je ze allemaal vanaf één plaats kan
zien. Leg daar het afzentlint neer.

Geheimschrift

•
•

Kaart met geheimschrift
Schatkist met ‘diamant’ en
na eigen inzicht iets voor de
kinderen (bv een snoepje)

•
•
•

Dit is de laatste opdracht
Schatkist vullen
Schatkist verstoppen

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

Item

Kosten per stuk

Aantal

Voeldoos met 3 items

€ 4,-

1

Boomschijf

€ 2,-

1

Potje (met konijnenkeutels)

€ 1,-

1

Vogelnest

€ 3,-

1

Loeppotje

€ 2,75

6

Lepel

€ 0,20

6

Zakdoeken

€ 1,-

6

Touw met natuuritems

€ 3,-

1

Verrekijker

€ 12,50

6

Rol afzetlint

€ 2,50

1

Gelamineerde dieren

€ 0,50

5

Dooisje punaises

€ 2,-

1

Kaart met geheimschrift

€ 0,50

1

Schatkist met diamant

€ 4,50

1

Piet Piraatbordje

€ 5,-

15
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