Speurtochten

Stippentocht
Maak een route door verschillende
gekleurde rondjes van papier op te
hangen (bijvoorbeeld rode rondjes voor
rechts, blauwe rondjes voor links en
oranje voor rechtdoor).
Kinderen vinden het vaak nog
moeilijk om te weten wat links of
rechts is. Schmink op de rechterhand
een rode stip, op de linkerhand een
blauwe stip en op de neus een beetje
oranje. De kinderen kunnen nu zelf
kijken welke kant ze op moeten lopen.
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straatnaamtocht
Deze route bestaat uit een opsomming
van de straatnamen in de juiste volgorde.
Dat is lastiger dan dat het lijkt:
je deelnemers komen soms uit in het
midden van een straat…
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tocht in geheimschrift
De deelnemers krijgen een
tocht in geheimschrift.
Bijvoorbeeld:
- genummerd alfabet: a=1, b=2, c=3 ...
- verschoven alfabet: a=b, b=c, c=d ...., a=z,
b=y, c=x ......
- van achter naar voren: schrijf elk woord
omgekeerd
- in spiegelschrift
- braille
- runenalfabet
- semafoorvlaggen
- internationale seinvlaggen
- leet speak (bijvoorbeeld: ga linksaf =

64 l1 nk54f )

- gebruik een ander lettertype
Γεβρυικ εεν ανδερ λεττερτψπε

Decodeerschijven: Knip de schijven uit langs de
letters. Prik een gaatje in het midden van de
schijven. Leg de schijven van groot naar klein
op elkaar en prik er een splitpen door. Nu kun
je alle cijfer-letter-combinaties maken en
oplossen.
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creatief met kaart

72

Knutsel eens met
de topografische
kaart:
- Maak een bouw
plaat van een ve
el
hoek.
- Geef de kaart
weer in spiegelbee
ld.
- Blinde kaart
- Geef alleen de
route weer die de
deelnemers
moeten volgen. Al
les wat daar buit
en valt,
is wit.
- Knip de kaart
in stukjes zodat
de deelnemers eerst moete
n puzzelen.
- Met een digita
al tekenprogram
ma kun je
de kaart op veel
verschillende ma
nieren
aanpassen: deel
de kaart bijvoorb
ee
ld op in
kleine vierkanten
en zet deze da
n
door elkaar.

luchtfoto google earth
op het
Luchtf ot o’s zijn te vinden
het
internet. Geef op de fot o
begin- en eindpunt aan
(en eventueel de posten).
punten
Je kunt de deel nemers de
laten opzoeken op een
t opografische kaart.
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Vectorroute met een vaste noordpijl

Deze route is een lange lijn met
daaraan pijlen naar links en rechts.
Aan een kant van de lijn
is een dubbele pijl getekend:
deze geeft aan waar het noorden is.
De overige pijlen geven aan in
welke richting ten opzichte van het
noorden gelopen moet worden.
Je begint te lezen vanaf de
noordpijl.
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