Schatten van
de Lente
Wat is er nou leuker dan een spannende
speurtocht…. Er zelf één maken!
Buiten is zoveel moois te vinden, ook in jouw buurt! Meestal loop je er zo
aan voorbij, zonder het op te merken. Jammer, want als je bewust op
zoek gaat, ontdek je dat zelfs dicht bij huis natuur te ontdekken is. Als je
dat gebruikt als basis voor je speurtocht, kan het niet meer misgaan...

Materialen: een groot vel papier & stiften/kleurpotloden OF stoepkrijt
en natuurlijk “een schat”!

Aan de slag:
1.

Zoek een mooi lente-plekje. Hier verstop je straks je “schat”

2.

Bedenk een route.
Zoek op de route naar mooie lente-plekjes om verschillende opdrachten te laten
doen. Tip: op www.natuurpodium.nl vind je ideeën voor leuke opdrachten.

3.

Teken een spannende schatkaart met een duidelijke route en vindplaats
òf zet met stoepkrijt een toffe speurtocht uit.

4.

Nodig iemand uit jouw speurtocht te lopen…

Variatie?
Verstop je kaart ergens en laat je verrassen wie er op
zoek gaat.. Zorg dat je uitzicht hebt op je schat.

Kans maken op de prijs?
Deel en like onze Facebook-pagina en
vergeet niet een reactie achter te laten!
Volgende week donderdag maken we de
winnaar bekend.
Veel plezier! #lenteinjouwbuurt #speurtocht

Schatten van
de lente
Wat is er nou leuker dan een spannende
speurtocht…. Er zelf een maken! En met deze
tips komt het helemaal goed!

Gouden tips:
1.

De natuur in de stad als uitgangspunt voor de speurtocht, maakt dat het bol staat
van beleven en ontdekken. Zoek vooraf dus naar mooie plekjes.

2.

De speurtocht wordt extra leuk met opdrachten:

* zoek een paars bloemetje
* sta stil en wacht totdat je een vogel hoort
* zoek een kriebelbeestje
* zoek iets dat stinkt
3.

Als je een kaart maakt: de kaart maak je eenvoudig oud met een nat theezakje;
goed laten drogen; dan lijkt het net oud perkament.

4.

Zet je met stoepkrijt een speurtocht uit? Wijs de lopers dan op mooie plekjes door er
een cirkel omheen te zetten of een pijl erbij..

5.

De schat: een schatkist hoeft echt niet. Je kunt van alles gebruiken als schat: een
mooie tekening, een snoepje of een rebus. Gebruik je fantasie! Als je het op een
mooie plek in de natuur neerlegt is dat al een beloning op zich.

4.

En dan… genieten! Een speurtocht is altijd leuk! Voor de maker en de loper…

Zouden ze mij
ontdekken??

