
Leuk dat je onze funtocht 

gaat doen! Het enige dat je nodig

hebt is een stoepkrijtje 

en een bups leuke kinderen!  

funtocht! 

Have fun! 



Teken met je ogen dicht 

in het zand:  

een huis met ramen 

en een deur...

Opdracht 1 

En? Hoe is jouwhuis geworden? 



Zoek vijf verschillende soorten

(boom)blaadjes en leg ze 

van klein naar groot en daarna

van licht naar donker! 

Opdracht 2 



Zing samen hardop

een liedje dat jullie allemaal

kennen! Vals zingen mag. 

Opdracht 3 



Maak 10 kikkersprongen en

benoem tegelijkertijd

10 verschillende dieren! 

Opdracht 4 



 

Zoek 5 materialen in de natuur 

(takken, blaadjes, stenen, alles

mag) en maak daar...

 een schilderij van! 

Opdracht 5 



 

Hoor je de vogeltjes

fluiten?

Doe met z'n allen 

de vogeltjesdans! 

Opdracht 6 



 

Doe 10 stappen naar links

en 10 stapen naar voren...

(mag met ogen dicht, hoeft niet)

Zet een kruis waar je uitkomt. 

Opdracht 7 

En?
Komt iedereen

op hetzelfde punt uit? 



 

Zoek 5 steentjes en teken

cirkels op de grond. Probeer om

de beurt de 5 steentjes in de

cirkel te mikken. 

Opdracht 8 

Als iedereen een poging heeft
gewaagd, mogen jullie verder
met de volgende opdracht! 



 

Zet de namen van

iedereen in jouw groepje

op alfabetische volgorde... 

Opdracht 9 



 

Vanaf hiertot de volgende

lantaarnpaal  doe je je favoriete

dier na...

Opdracht 10 



 

Tel het aantal

lantaarnpalen die je 

op deze weg tegenkomt. 

Opdracht 11 



a=w
b=d
c=l
d=b
e=v
f=x
g=i

Opdracht 12 
h=y
i=a
j=z
k=r
l=c

m=n
n=m

o=e
p=g
q=p
r=q
s=f
t=u
u=k

v=o
w=h
x=t
y=j
z=s

 
 
 

Wat staat hier: 
Pi kolwx bvvk



extra opdracht

voor onderweg

Zoek onderweg alles
wat op dit plaatje staat



Tip! 

Neem een picknickmand

mee voor onderweg en hou

je fruitmoment of lunch

gezellig ergens in de natuur. 

Een kleedje of handddoek

mee is dan ook fijn.

Maak een foto die je deelt

op Facebook en/of Insta

die je post met:

#Bzzzonderspeeljaar


