week 2 maandag:
Voor groep 1-2-3-4
Een speurtocht maken
Zo jammer dat je je vriendjes en vriendinnetjes minder of niet kan zien. Maar wat je wel kunt
doen is: een speurtocht maken voor een vriendje of vriendinnetje die in de buurt woont!
Wat heb je nodig:
Losse papiertjes (5)
Iets hards om als onderlegger onder je papiertjes te kunnen leggen

Een potlood en/of een pen
Een schaar om een klein gaatje in die papiertjes te maken
Gekleurde draadjes of touwtjes. Stoepkrijt kan ook.
Een verrassing voor aan het eind van de speurtocht (klein speelgoedje van jezelf, een appel
of iets lekkers)

Vooraf
Bel een vriendje of vriendinnetje op, die in de buurt woont en spreek af wie er begint met het maken van de speurtocht. Eerst maak jij een speurtocht voor die persoon en daarna maakt hij of
zij er een voor jou.
Vraag aan je juf of meester wie er vlakbij je in de buurt woont als je het zelf niet weet of geen
telefoonnummer hebt.
Spreek het beginpunt af voor de speurtocht, dan weet de ander waar hij moet beginnen.
Spreek af dat je belt als hij of zij mag beginnen.
Een speurtocht maken gaat beter met zijn 2-en. Dus vraag je moeder, je vader, je zusje, je broer
of je oppas om het samen te doen. Jij blijft wel de baas van de speurtocht!

Opdracht 1:
Ga naar het beginpunt dat je hebt afgesproken met de telefoon en teken het eerste
briefje: teken jezelf en de persoon die met je mee is en teken een pijl: waar moet de zoeker naar toe?
Hang het briefje ergens op met een draadje, zodat het zichtbaar is.
Opdracht 2:
Maak een spoor door af en toe een draadje op te hangen zonder briefje. Kijk altijd of je
nog het vorige draadje ziet. Dus niet te dichtbij, maar ook niet te veraf.
Met stoepkrijt een pijl tekenen op de stoep kan ook.
Opdracht 3:
Teken na 5 draadjes (of 5 pijlen op de stoep) weer een briefje. Teken op briefje 2: je huis
en weer een pijl waar de zoeker naar toe moet
Ga zo door: elke keer na 5 draadjes (of 5 pijlen op de stoep) weer een briefje.
Op briefje 3: teken de school aan de buitenkant
Op briefje 4: teken jullie klas met de kinderen erin
Dan weer 5 draadjes of 5 pijlen
Opdracht 4:
Verstop de schat, die je hebt meegenomen.
Maak het laatste briefje: teken waar de schat verstopt is!
Als je klaar bent: ga naar huis en bel je vriendje of vriendinnetje op dat hij of zij mag begin
nen!

Stuur foto’s van je speurtocht naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester voor
morgen 15.00 uur!

Wil je nog meer speurtocht ideeën? Kijk hier

Meer informatie? Neem contact met ons op!
Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl info@taalvorming.nl

