
Dit heb je nodig:
- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter D erin
 
- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter T erin 

- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter S erin  

- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter A erin

- Bingokaart afval - Bingokaart afval 

Jullie zijn 
gedropt! M

aar waar? 
Doe alle vi

er de opdr
achten. Bi

j 

elke opdra
cht verdie

nen jullie e
en letter w

aar jullie e
en woord 

mee kunne
n maken. R

aden jullie
 het juiste 

woord, dan
 gaat het 

slotje open
 en krijgen

 jullie een 
beloning. 

> Spelbege
leider: Spee

l video ‘Beg
in algemen

e dropping
 - videoboo

dschap van
 

Tim’ af.

       Opdrac
ht 1

We beginn
en met een

 opdracht o
m onze sur

vivaltechni
eken te oef

enen. Tijde
ns 

We beginn
en met een

 opdracht o
m onze sur

vivaltechni
eken te oef

enen. Tijde
ns 

een droppi
ng kan het

 namelijk m
aar zo geb

euren dat j
e je ineens

 moet 

verstoppen
. Daarom is

 het belang
rijk om je g

oed te cam
oufleren. G

ebruik 

materialen 
uit de natu

ur, 

bijvoorbeel
d dode tak

ken, modde
r en losligg

ende blade
ren. De spe

lbegeleider
 

bepaalt of 
jullie goed 

gecamoufle
erd zijn.  

> Spelbege
leider: is ie

dereen gec
amoufleerd

? Dan moge
n de kinder

en de 

> Spelbege
leider: is ie

dereen gec
amoufleerd

? Dan moge
n de kinder

en de 

envelop me
t het symbo

ol van de o
pdracht op

enmaken. 

        Opdra
cht 2  

In de stad 
is vaak vee

l zwerfafva
l te vinden.

 Voor stads
dieren is da

t heel 

ongezond. 
Daarom ga

an we afva
lbingo spel

en. Zorg da
t jullie sam

en zoveel 

mogelijk st
ukken 

zwerfafval 
die op de b

ingokaart s
taan verzam

elen.  

  
> Spelbege

leider: Gelu
kt? Als de k

inderen het
 afval daarn

a hebben w
eggegooid,

 

mogen ze d
e envelop m

et het symb
ool van de 

opdracht o
penmaken.

     

 
       Opdrac

ht 3 

Noem sam
en minimaa

l vijf soorte
n dieren op

 die je in de
 stad kunt 

vinden. Als
 

het jullie lu
kt, krijgen 

jullie de vo
lgende env

elop.   

> Spelbege
leider: Gelu

kt? De kind
eren moge

n de envelo
p met het s

ymbool van
 

> Spelbege
leider: Gelu

kt? De kind
eren moge

n de envelo
p met het s

ymbool van
 

de opdrach
t openmake

n.  

      Opdrac
ht 4

Reigers kun
nen heel la

ng op één 
been staan

. Dat gaan 
jullie ook p

roberen! 

Degene die
 het ‘t lang

st volhoudt
, mag de e

nvelop met
 de laatste 

letter 

openmaken
.  

> Spelbege
leider: de k

inderen mo
gen de env

elop met he
t symbool v

an de 

> Spelbege
leider: de k

inderen mo
gen de env

elop met he
t symbool v

an de 

opdracht 
openmaken

.  

> Spelbege
leider: De d

ropping is a
fgelopen. L

aat de kind
eren de let

ters invulle
n 

op het slotj
e (printblad

 slotje). Het
 woord dat

 eruit moet
 komen is S

TAD. Is het
 

gelukt? Dan
 krijgen de 

kinderen al
s beloning 

een kompa
s (printblad

 Kompas). 

Laat de kin
deren video

 ‘Einde - vid
eoboodsch

ap van Tim
’ zien.  

  

dropping: stadsdieren


