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Je kunt deze activiteit uitvoeren in teams  
en er een wedstrijdje van maken, of gewoon 
als onderdeel van een wandeling om kinde-
ren op een leuke en avontuurlijke manier te 
stimuleren om naar buiten te gaan.
Je hoeft niet alles op de lijst mee te nemen. 
Sommige items kun je gewoon afvinken 
als je ze gevonden hebt. Maar als je een 
mooi gevallen blad wilt meenemen om in je 
natuurdagboek (zie blz. 108) te plakken kan 
dat natuurlijk! Let er alleen wel op dat je 
geen dieren stoort of planten verwoest. 

In de tuin of in het park is natuur heel 
makkelijk te vinden. Maar zie je het 
ook als je in de stad rondloopt? Is het  
er eigenlijk wel? Ik denk van wel; na-
tuur is er altijd en overal om ons heen.  
We moeten alleen wat beter kijken.  
Met deze speurtocht help ik je op weg.

DRUKWERK  
VaN VINDSELS
Leg de dingen die je mee naar huis hebt 
genomen op een groot vel papier, doe 
wat voedingskleurstof in een knijpfles 
met water en sproei dat eroverheen. Kijk 
eens wat een mooie patronen!

LEEFTIJD elke
TIJDsDuur zo lang 
je wilt
GErEEDsCHAP een 
tas om dingen in te 
verzamelen
MATErIAAL een 
lijstje van ‘te vinden 
dingen’, een pen en 
een clipbord

Vink af als je het gevonden of gedaan hebt

p Iets dat ouder is dan jij.

p Iets met dezelfde kleur als jouw haar.

p Vijf van hetzelfde.

p Een wolk die op een dier lijkt.

p Een gebouw dat door de natuur is veroverd.

p Sluip tot op vijf stappen van een vogel.

p Iets dat kraakt.

p Een veer.

p Iets stekeligs.

p Iets dat een dier lekker vindt.

p Een geurende bloem.

p Een boom waarvan de bast niet bruin is.

p Een vliegend insect.

p Iets dat in een boom woont (groot of klein).

p Iets dat groter is dan jij.

p Een zaadje of een noot.

p Een bloem- of bladknop.

p Een stukje mos.

p Een spinnenweb (bonuspunten als  
de spin er nog aan bezig is!).

p Boomwortels.

p Een wilde plant (die dus niet door een  
mens is geplant).

p Een stok zo lang als je arm.

p Gras tussen de spleten van de stoep.

p Een eetbare plant (niet plukken! En kijk op 
het lijstje van kenmerken vanaf blz. 80).

p Een mier.

p Een vogelnest.

p De zang van vijf verschillende vogels.

p Diersporen.

p Dingen in alle kleuren van de regenboog 
(een rood lieveheersbeestje, een oranje 
bloem, een geel blad, groen mos, etc.).

Speurtocht in de stad


