De schattenjacht
> Voorbereiding:

Om uw schattenjacht goed voor te bereiden, begint u bij het einde…

Bedenk wat de schat is die u wilt verstoppen (snoepjes, verrassingen, cadeautjes...). U verstopt die vervolgens
in een versierde doos (waarop u een bom schildert bijvoorbeeld). Kies een plaats om de schat te verstoppen,
bij voorkeur een plaats waar geen aanwijzing ligt (zo voorkomt u dat de kinderen de schat te vroeg vinden) of
een bijzondere plaats zoals de trommel van de wasmachine.
Verzin een verhaal dat u aan de kinderen vertelt om het spel in te leiden. (“Kijk eens wat ik op zolder heb
gevonden… Een brief van een oud familielid die piraat was, Victor de terreur van de zee, hij heeft het over
een verborgen schat…”).
Laat dan de schatkaart zien (een papier dat u geel maakt met thee of koffie of aan de hoeken verbrand om
het oud te laten lijken). Zet herkenningspunten uit die voor iedereen te vinden zijn (let op de leeftijd, het is voor
kleine kinderen moeilijk zich op een kaart te oriënteren), en geef het vertrekpunt, d.w.z. de eerste aanwijzing
aan die naar de volgende aanwijzing leidt…
Bereid de aanwijzingen voor en plaats ze op verschillende stap van het spel, zorg voor variatie, een rebus,
raadsels of opdrachten zoals over hindernissen springen, handen in een kom steken zonder te zien wat er in
zit. Dit alles om aanwijzingen te vinden die naar de volgende stap wijzen of naar de ontdekking van de schat.
Verstop tenslotte de eindaanwijzing die naar de plaats van de schat leidt. Dit kan in de vorm van een puzzel
(de verschillende stukken van de puzzel worden gevonden tijdens de diverse stappen), het kan een afbeelding
zijn (voor de allerkleinsten) of een richting aangeven (vanaf de boom, 3 stappen naar links, dan 1 stap naar
rechts en 4 stappen rechtdoor…)

> Uitvoering:
Een tip: Plan de schattenjacht aan het begin van de verjaardag zodat de kinderen niet spelend de aanwijzingen
tegenkomen.
Laat de kinderen opgaan in de activiteit door ze te vertellen over de bijzondere ontdekking van de bekende
schatkaart die vol geheimen staat. (Speel zelf ook mee en verkleed u, dat is leuk voor de kinderen en voor
uzelf!)
Deel de teams in of verdeel de taken een beetje (wie draagt de kaart…) zodat iedereen een functie heeft.
Geef het startsein voor de schattenjacht, de kinderen moeten zichzelf redden, maar blijf in de buurt; als ze een
aanwijzing niet kunnen vinden, probeer ze dan op het goede spoor te zetten.

> Praktische informatie:
Plaats van het spel : Binnen of buiten? Het kan allebei, maar buiten hebben de kinderen
meer plaats en kunnen ze rennen zonder van alles om te gooien.
Aantal spelers: 2 en meer.
Speeltijd: Afhankelijk van de leeftijd en moeilijkheid kan het spel 1/2 tot 2
uur duren

