BUURT-EXPLORER
Doel van het spel:
Twee groepen stippelen voor elkaar een speurtocht uit.
Verloop:
Maak twee groepen. Elke groep werkt een speurtocht uit voor de andere groep. Dit kan buiten,
maar ook binnen. Je kan een speurtocht maken binnen het thema.
Een groep gaat op pad met stoepkrijt. Laat de kinderen nadenken hoe ze te werk willen gaan:
tekenen ze pijlen, werken ze met opdrachten, enz.? De andere groep bedenkt intussen alvast
opdrachten en vertrekt enkele minuten later in een andere richting.
Als de speurtochten zijn uitgestippeld kunnen de groepen aan de zoektocht beginnen.
Variant: Je kunt kinderen ook een speurtocht laten voorbereiden voor hun ouders.
Doelgroep

6 tot 9 jarigen

Soort spel

Bewegingsspel

Aantal deelnemers

De hele groep

Materiaal

Stoepkrijt
Papier en stiften voor de opdrachten
Materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdrachten
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Spreek met de kinderen goed de grenzen voor de speurtocht af en hoeveel opdrachten ze
moeten voorzien.
Speluitleg

Demonstreer op welke manier de kinderen de te volgen weg moeten aanduiden: hoe zien de
pijlen eruit? Hoe groot moeten ze zijn? Werk je met vlaggetjes?
Geef een voorbeeld van een opdracht die ze kunnen verzinnen voor elkaar.
In plaats van pijlen kan je werken met suiker en zout (suiker is links, zout is rechts).

Spelprikkels

Help de kinderen met het verzinnen van leuke en originele opdrachtjes.
Zorg voor tijdsdruk en maak het spannend: spreek af wanneer de zoektocht moet afgerond
zijn.
Voorzie voldoende tijd voor het verzinnen van de opdrachten: dit lokt immers veel interactie
uit bij de kinderen.

Taaltips

Zorg voor materiaal zodat de kinderen de opdrachten kunnen noteren of tekenen.
Verwoord zelf duidelijk de richtingsbegrippen links en rechts, gebruik desnoods
hulpmiddeltjes zoals een kleurtje of de letters L en R op hun handen.
Je kunt dit inkleden binnen elk thema

Mogelijke thema’s
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