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Omgekeerd verstoppertje 
 

    

 

Leerdoelen: 

• De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen. 

• De leerlingen kunnen zich op een aangepaste manier bewegen in de vrije 

natuur. 

Samenvatting: 

• Dit is een kort spel waarbij de leerlingen zich moeten verstoppen. Ideaal als 

tussendoortje of als illustratie van het belang van stilte en camouflage in het 

bos. 

Uitgewerkte activiteit 

Werkvorm: bosspel 

Inkleding: / 

Materiaal en voorbereiding: / 

Verloop activiteit:  

1 leerling verstopt zich terwijl de rest van de klas met gesloten ogen tot 20 telt. Dan 

mag iedereen gaan zoeken. Als één van de zoekers de verstopte leerling ziet zitten, 

mag hij of zij er bij gaan zitten. Het is van het grootste belang je stil, sluipend en 

subtiel voort te bewegen in het bos, anders verklap je natuurlijk meteen de 

schuilplaats! Met hoeveel kan je je ongezien verstoppen? 

De persoon die het laatst de verstopte groep vindt is verloren. 

Vraag in de nabespreking hoe het was om stil te zijn in het bos. Was het moeilijk om 

het muisstil te maken? Welke geluidjes hoorden jullie allemaal? Vinden jullie het leuk 

om het eens stil te maken? Op welke plaatsen is er teveel lawaai? Zijn er plaatsen 

waar het altijd stil is? 
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Vraag ook waarom schuilplaatsen zo belangrijk zijn in het bos. Laat de kinderen zelf 

op zoveel mogelijk antwoorden komen.  

Een schuilplaats of nest is voor dieren in het bos even belangrijk als ons huis. We 

voelen er ons veilig, en keren er altijd naar terug. Ook bij dieren is dit zo. Sommige 

(zoals de bever) maken zelf verschillende kamers! In hun schuilplaats kunnen ze 

ongestoord slapen (soms zelf de hele winter lang) en hun jongen grootbrengen.  

Roofdieren kunnen meestal het hol niet in omdat die te groot zijn (een vos kan niet 

door een konijnenpijp), niet bereikbaar (een nestje hoog in de boom) of het 

simpelweg niet vinden! Goed gezien he? 

Gelinkte activiteiten en leerdoelen:  

Neem ook een kijkje bij de activiteit “Op tocht met Prinses Sensasori” (1ste graad > 

beleving). Daar leer je niet alleen stil zijn, ook je andere zintuigen worden danig op 

de proef gesteld! 

 


