
DE LEUKSTE SPELLETJES VOOR IN HET BOS

Dit zijn de spelletjes  
die boswachter Tim 

het allerliefst speelt.  
Dus hup naar het bos!

SPOREN SPEURENSPOREN SPEUREN

VERSTOPPERTJE  VERSTOPPERTJE  
(MAAR DAN ANDERS!)(MAAR DAN ANDERS!)

SLOOTJESPRINGENSLOOTJESPRINGEN

WEG = WEG?

WAAR BEN JE?WAAR BEN JE?

KUNSTENAARKUNSTENAAR

Jij bent niet de enige die door het bos loopt. 
Héél veel dieren gingen je al voor en wonen er 
zelfs! Denk maar aan konijnen, egels en herten, 
maar ook vossen, zwijnen en vogels. Als je 
goed naar de grond kijkt, kun je misschien hun 
sporen ontdekken. Zet een kruisje bij de sporen 
die je hebt gevonden!

Meestal heb je één zoeker die de rest moet  
vinden. Maar bij dit spel werkt het precies  
andersom! Eén persoon gaat zich verstoppen 
en de rest gaat op zoek. Gevonden? Dan moet 
jij je daar ook verstoppen. Dus er komen steeds 
meer kinderen bij op de verstopplek. Het spel 
stopt als er nog maar één zoeker over is.

Hé, waaghals! Hoe ver kun jij springen? 
Zoek naar een smalle sloot en spring 
eroverheen. Wedden dat jij het verst 
kan springen? Tip: zoek een grote,  
stevige stok om je mee af te zetten!  
Zo kun je nóg verder komen.

BOOMPJE WISSELENBOOMPJE WISSELEN

Dit is een soort tikkertje! Eén is de tikker, de ander moet 
proberen NIET getikt te worden. De rest van de groep 
zoekt ieder een boom uit. Want als je bij een boom staat, 
ben je veilig. Als iemand bij jouw boom gaat staan, moet je 
daar weg en kun jij getikt worden! O, let op: je mag maar 
tien tellen bij een boom blijven staan…

Verstop tien spullen uit huis in het 
bos. De ander moet de spullen 
zo snel mogelijk vinden. Je mag 
‘WARM!’ roepen als ze dichtbij zijn 
of ‘KOUD!’ als er niets in de buurt 
ligt. Wie is de snelste zoeker?

 WIE IS DE VERRADER? WIE IS DE VERRADER?

Tikkertje met een verrader en een 
tikker. Word je getikt, dan moet je op 
de grond gaan liggen. Als de verrader 
je aanraakt, mag je weer opstaan en 
doe je weer mee. De tikker moet niet 
alleen de rest tikken, maar ook raden 
wie de verrader is.

Spreek samen een lokroep af. Dat 
mag een vogelgeluid zijn, of een  
liedje. Jullie gaan allebei op een  
andere plek het bos in. Nu moeten 
jullie elkaar zien te vinden, maar  
jullie mogen alleen jullie eigen 
lokroep gebruiken.

Neem een vel papier en lijm 
mee naar het bos. Maak van de 
dingen die je om je heen vindt 
een natuurschilderij. Je maakt 
je kunstwerk af door met takjes 
een lijst eromheen te maken. 

EEN HUT BOUWEN EEN HUT BOUWEN 
NATUURLIJK!NATUURLIJK!

Je kunt allerlei soorten hutten bouwen. 
Een voorbeeldje: verzamel grote takken 
en bladeren. Zet ze stevig tegen een grote 
boom aan. Houd een stukje open als ‘deur’ 
en kruip je hut in!

RAVOT JE ROT!RAVOT JE ROT!
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