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'Ik heb hem gezien hoor. Hij was een schat aan het verstoppen! Hier vlakbij. Ik zag hem pijlen 
leggen. Anders weet hij zelf niet meer waar die ligt natuurlijk. Wie gaat ermee zoeken!'

de schat van de zeerover

De kraai spreekt de kinderen toe:  

‘De Zeerover heeft nu een papegaai. 

Hij is stom! En daarom vertel ik waar 

jullie de schat kunnen vinden!’

Jonge  kinderen  doe  je een 

groot  plezier met zoek- en 

verstopspelletjes; schat zoeken, 

zeerovers, piraten, mooie spullen. 

Met dit boekje kun je ‘de Schat van 

de Zeerover’samen met de kinderen 

beleven. Zij spelen zelf de hoofdrol 

in hun eigen avontuur.

Veel plezier met de Zeerover!

Voorbereding Verzamel 
materiaal, 
kies geschikte 
plek. Verstop 
schat en leg
pijlen.

15 minuten

Introductie Vertel verhaal 
over de kraai 
en de 
zeerover.

5 minuten

Spoorzoeken Ga achter de 
pijlen aan en 
vind de schat.

10 minuten

Activiteiten Doe twee of 
drie activi-
teiten met 
de kinderen 
buiten.

30 minuten

Verwerking De kinderen 
werken zelf-
standig. 
Stimuleer ze 
met piraten-
spullen.  

Hele week
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Voorbereiding

Leerdoelen
de kinderen: 
• leren sporen volgen en zoeken naar een schat
• benoemen wat er allemaal in een schatkist kan zitten
• ontdekken wat voor mooie dingen je in de natuur kunt vinden
• leren de kleuren van de regenboog
• verrijken hun creativiteit: maken een levende schatkaart, schilderen met bloemen 

en zoeken naar eigen schatten
• leren samenwerken  
• leren beter met taal omgaan en met elkaar communiceren

Verzamelen
Verzamel de benodigde materialen:

 ⬣ de schat met inhoud

 ⬣ een slakkenhuis 

 ⬣ steentjes in verschillende kleuren

 ⬣ een schedeltje van een dier

 ⬣ wat je nog meer leuk lijkt

 ⬣ tekenpapier (stevig)

 ⬣ lege schatkistjes

 ⬣ handpop van een kraai

 ⬣ bekertjes voor bosmemory 

(optioneel)
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de schat
Vul een kistje met allerlei moois 

zoals schelpen, dennenappels, 

slakkenhuizen, botten en schedels. 

Als je de activiteit ‘We gaan de 

regenboog repareren’ wilt doen, heb 

je ook gekleurde knuffelsteentjes 

(trommelstenen) nodig. Deze kun je 

bijvoorbeeld online kopen bij 

www.puursteengoed.nl.

Verstop de schat in het park of 

het bos. Onder takken, in een oud 

konijnenhol of in een boom. Zorg dat 

de kinderen goed moeten zoeken.

Maak vanaf het beginpunt pijlen 

richting de schat. De pijlen kun je 

maken door ze in te kerven in een 

zandpad, maar makkelijker is vaak 

deze te maken met takken. Je kunt 

ook lintjes gebruiken. Zorg dat de 

kinderen ongeveer 10 minuten bezig 

zijn met de pijlen volgen. Leg aan het 

eind een speciaal zeeroversteken, 

bijvoorbeeld een dubbelkruis: #. 
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We gaan op pad
Intro
De kinderen zitten in een kring. 

Jij doet de handpop van een kraai om 

en begint te vertellen … (als kraai): 

‘ik  heb  hem gezien  hoor… de 

zeerover. Hij is de schat aan het 

verstoppen. Hij legt pijlen neer. 

Anders kan hij hem natuurlijk niet 

terugvinden. Die domme zeerover! 

Heeft me ingeruild voor een 

papegaai! Daarom vertel ik jullie 

waar de schat ligt. Zullen we de 

pijlen zoeken?

Laat de kinderen ook kennismaken 

met de kraai. De kraai kan natuurlijk 

lelijk pikken of aan de haren trekken 

als een kind vervelend doet. Maar 

ook lief doen als je hem kroelt.

Zeebenen
Hebben jullie wel zeebenen? Doe 

voor hoe je stevig staat op een schip. 

Benen wijd en stevig op de grond 

staan, zodat je niet omgeduwd kan 

worden door een golf. Geef elk kind 

voorzichtig een zetje. Als het kind 

stevig staat is het een zeerover. 

Maar als het bijna omvalt, is het een 

landrot en moet het kind nog even 

oefenen. 
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Spoorzoeken
De zeerover heeft sporen 

achtergelaten! Die gaan we volgen. 

Na 10 minuten komen de kinderen 

in de buurt van de schat. Laat de 

kinderen dan de schat zoeken, geef 

aanwijzingen waar nodig.

De schat 
Ga met z’n allen op de grond zitten. 

Laat zien wat er in de schat zit: 

bijvoorbeeld een konijnenschedel, 

een oesterschelp, een slakkenhuis 

(luister maar: je hoort de piraten), 

juwelen in alle kleuren van de 

regenboog. Leg eventueel een doek 

op de grond om de spullen op uit te 

stallen.

verhaal
Als de schat uitgepakt is, zorg je 

dat je de handpop weer om hebt en 

vertel je als kraai het verhaal ‘De 

scherven van de Regenboog’. Je 

vindt het op de volgende bladzijde. 
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De scherven van de regenboog
Geïnspireerd op een opdracht uit Earthwalks, Eartheducation.

Op een avond lagen wij, de zeerover en alle andere piraten op het 

witte strand onder de palmbomen. Eerst scheen de zon en was 

het lekker warm. Maar er kwamen steeds meer donkere wolken 

opzetten en al snel vielen de eerste dikke regendruppels. Het 

regende en regende… en toen piepte de zon toch weer tussen de 

wolken door. In de lucht verscheen een prachtige regenboog!

Kletterpangboem! Help het ging ook nog onweren! De bliksemschichten 

waren bijna niet te tellen en het rommelde van jewelste. Als de 

bliksem de regenboog maar niet ging raken! Wat zou er dan 

gebeuren? (Laat de kinderen hierover praten.)

Rinkeldekinkel…  Ja hoor, de bliksem sloeg in de regenboog, en die spatte 

in scherven uit een. Snel raapten we al die prachtige scherven 

op: rood, oranje, geel, groen, blauw, violet… alle kleuren van de 

regenboog! Maar we hadden alleen deze schatkist. En daar zaten 

ook al andere dingen in. Dus die was snel vol. De zeerover zei: kom 

we gaan naar de timmerman een eiland verder en laten een grote 

schatkist maken. Zo gezegd zo gedaan. 

Maar toen we terugkwamen waren alle scherven weg! En het hele 

strand was bedekt met bloemen, bessen, blaadjes en takken in alle 

kleuren van de regenboog. De scherven waren opgenomen in de 

bloemen! Snel plukten we de bloemen. We voeren weer naar huis. 

Daar gaven we de bloemen aan onze moeders. En die waren er 

reuze blij mee…
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activiteiten
Zoeken naar kleuren in de natuur
Alle kinderen mogen een steentje 

uitkiezen met een bepaalde kleur. 

Dan gaan ze in de natuur vijf 

dingen zoeken die dezelfde/een 

vergelijkbare kleur hebben. Houd 

de steentjes en de voorwerpen in 

de hand – of leg ze op de grond - 

en laat de kinderen bij elkaar kijken 

hoe het gelukt is.

De regenboog repareren 
De regenboog is stuk. Zullen we 

hem weer heel maken?

Maak met de kinderen zelf de 

regenboog weer heel. Dat kun je op 

twee manieren doen:

Van dingen uit de natuur een regenboog maken 

De kinderen leggen de regenboog 

weer in elkaar met gekleurde dingen 

uit de natuur. De volgorde is: rood, 

oranje, geel, groen, blauw, paars, 

violet. Dit kan op de grond, op een 

bankje of picknicktafel. 

Regenboog maken van de kinderen zelf

Laat de kinderen kijken welke kleur 

kleding ze aan hebben. Ze gaan zo 

staan dat ze samen een regenboog 

vormen (rood, oranje, geel, groen, 

blauw, paars, violet). Help de 

kinderen als dat nodig is. Maak een 

foto van alle kinderen op een rij.
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Schilderen met modder, bloemen en blaadjes
 ⬣ Elk kind krijgt een (stevig) tekenblad. 

 ⬣ Laat zien hoe je kleurt met bloemen, blaadjes, bramen of met modder. 

Vertel dat ze een schatkaart gaan tekenen. Hoe ze dat doen hangt van 

de leeftijd af en het niveau van tekenen. 

 ⬣ Laat het bij jongere kinderen gewoon aan de fantasie over, Oudere 

kinderen kun je daarbij helpen. 

 ⬣ Samen kun je er van alles bij fantaseren. Daar is de berg. Daar is de 

vulkaan. Daar loopt een dinosaurus. Daar is de schat. 

Maak een levende schatkaart
Deel de kinderen in groepjes van vier tot zes kinderen. Elke groep maakt 

een levende schatkaart: 

 ⬣ Maak met lange takken een rechthoek. 

 ⬣ Verzamel van alles uit het bos wat je nodig hebt voor een landschap; 

blaadjes, mos, bessen, zand. 

 ⬣ Misschien heb je ook nog bakjes nodig en water voor een vijver. 

 ⬣ Zet takken in de grond als bomen. 

 ⬣ Maak in jouw rechthoek een landschap. Dat is jouw schatkaart. 

 ⬣ Verstop in jouw schatkaart een paar gekleurde steentjes, mooie schelpen 

of goudstukken.

 ⬣ Zijn de schatkaarten klaar, dan gaat elk groepje in de andere schatkaarten 

de schatten zoeken. 
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Schatkisten vullen
 ⬣ Maak groepjes van maximaal zes kinderen. 

 ⬣ Geef elke groep een schatkistje (kistjes kun je o.a. kopen bij Xenos). 

 ⬣ Deze kistjes gaan de kinderen vullen met allerlei moois uit de natuur. 

 ⬣ Laat de kinderen vooral hun gang gaan. Je kunt ze natuurlijk wel 

stimuleren en op ideeën brengen. 

 ⬣ Als de schatkisten klaar zijn, geef je elk groepje een richting waar ze hun 

schatkist mogen verstoppen. 

 ⬣ Daarna gaat elk groepje elkaars schatkist zoeken. Je kunt ook met z’n 

allen om de beurt de schatkisten laten zoeken.

 ⬣ Het verstoppen en zoeken van de schatkisten, kun je een aantal keer 

herhalen als je dat wilt. 

 ⬣ Je kunt de kinderen ook eigen pijlen laten leggen naar hun schatkist toe.
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Bekijk met elkaar alle schatten. Daar kun je ook weer de handpop van de 

kraai voor gebruiken. Wat zit er in de schatkist? Waarom heb je daarvoor 

gekozen? Hoe heet jouw schat?

Als je de kraai gebruikt, kun je hem commentaar laten geven. Wil de kraai 

het in z’n nest hebben? Of vindt hij het maar vies? De kraai kan vrijer spreken 

dan de begeleider.  

Als je de kistjes voorlopig niet nodig hebt voor andere groepen, kun je ze 

meenemen naar huis, school of kinderopvanglocatie – en daar uitstallen.

afsluiting
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Extra's
Met mooie vondsten kun je nog meer doen:

• Welk voorwerp heb ik in mijn gedachte? Stal alle mooie dingen 

uit de natuur uit. Een kind neemt een voorwerp in gedachte. 

De andere kinderen mogen vragen stellen waar je met ja of 

nee op kunt antwoorden. Zoals: Is het van hout? Groeit het 

aan een boom? Is het (van) een dier? Net zolang tot je hebt 

geraden.

• Tentoonstelling. Met mooie voorwerpen zoals een bot, een 

schedel, een schelp, een dennenappel of een paddenstoel kun 

je een tentoonstelling maken. Laat de kinderen kaartjes 

tekenen en/of schrijven met meer informatie. Daarbij mag je 

ze natuurlijk best hun fantasie laten gebruiken.

• Bosmemory. Zoek van elk voorwerp twee dingen. Leg ze neer 

en zet er plastic bekertjes of schoteltjes over. Speel daarna 

memory door steeds bekertjes op te tillen.
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Kinderen zijn na een leuk avontuur vaak enthousiast over wat ze hebben 

meegemaakt. Daar spelen ze graag verder mee. Het kleuteronderwijs werkt 

veel met themahoeken. Dat kan op de opvang of thuis natuurlijk ook. 

Richt een leuke piraten/schatgravers hoek in waar de kinderen kunnen 

spelen. In deze ruimte kun je prentenboeken neerleggen, een kist met 

verkleedkleren. Schatkistjes, een tafeltje of kastje waar ze natuurschatten 

kunnen neerleggen. Tekenpapier, een veldboeket waarmee ze nu ook nog 

schatkaarten of tekeningen kunnen maken. 

Als de kinderen langer met het avontuur bezig zijn, blijven de indrukken 

beter hangen. 

verwerking
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Werken vanuit een verhaal
Natuur is een Feest maakt verhalen 

om de natuur te ontdekken. Deze 

verhalen bied je interactief aan: De 

kinderen spelen zelf de hoofdrol 

in hun avontuur. De meeste jonge 

kinderen zijn dol op avonturen 

meemaken!

In dit boekje staat het avontuur 

van de Zeerover omschreven. Kies 

zelf hoe je het invult. Je speelt 

de ‘rol’ van kraai. En je maakt 

gebruik van handpoppen. Dit werkt 

erg goed voor jonge kinderen.                                                    

Maar misschien moet je hier zelf 

wel een drempel voor over. Probeer 

naar hartenlust uit. De kinderen 

vinden het zelf al snel fantastisch.

Vind je het toch lastig? Je kunt ook 

specialisten inhuren van Natuur is 

een Feest. Wij nemen de kinderen 

graag mee het avontuur in!

Andere avonturen in deze serie:
• De toverdokter
• Wakker worden
• Oer Volk Stoer Volk
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Wie zijn wij
Natuur is een Feest werkt voor particulieren, de kinderopvang en het 

onderwijs. Voor particulieren verzorgen we vooral kinderfeestjes.

We bieden trainingen, lesmateriaal en begeleiding voor kinderen. 

www.natuuriseenfeest.nl


