De Piraten Schat
7-9 jaar

De afbeeldingskwaliteit is veel beter in het originele product bestand.

Het idee
In deze schattenjacht gaan de kinderen op zoek naar de zwarte piratin en
de door haar gestolen schat. De kinderen kunnen een reeks uitdagende
puzzels, spannend teamwerk en – natuurlijk – een schat verwachten. De
schattenjacht kan binnen of buiten plaatsvinden. De volwassene gaat het
spel leiden en op de kinderen letten tijdens de schattenjacht.
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Hoe het spel werkt
Het begin: Lees het verhaal op
voor de kinderen en beschrijf
de verstopplaats van het
eerste raadsel.

In totaal heeft de
schattenjacht 7 raadsels en 3
groepsspellen..

Nadat de kinderen het laatste
raadsel opgelost hebben, leest
u ‘de schatkist’ voor en
beschrijft u de verstopplaats
van de schat.

De kinderen vinden hun
eerste raadsel, dat ze samen
oplossen. Daarna kan u de
volgende verstopplaats
beschrijven behalve…

... Na raadsel 2, 4 en 6. Na deze
raadsels moeten de kinderen
eerst een groepsspel oplossen
voordat u de volgende
verstopplaats laat weten.
.

De schat is gevonden! De
kinderen delen de schat
onderling met elkaar en ze
krijgen daarna een certificaat
voor hun inzet.

Voorbereiding
1. Maak een afdruk van de schattenjacht in kleur. Maak additioneel ook een
afdruk van het certificaat voor elk kind.
2. Kies een verstopplaats voor elk raadsel. Noteer de verstopplaatsen van elk
raadsel op het “Organisatieblad”.

3. Selecteer groepspelletjes en plaats ze ook op het “Organisatieblad”.
4. Knip de schatkaart uit (pagina 10). Als u de zoektocht wat moeilijker wilt maken, kunt u de
kaart in stukken knippen net als puzzelstukken. Deze kunnen dan ook weer op dezelfde plek
bewaard worden of apart verstopt worden voor een extra spel.
5. Vouw de bladen van de raadsels en zet het nummer van het raadsel met pen aan de
achterkant. Verstop ze vervolgens op hun verstopplaats.
6. Maak een schatkist met de schat. Verberg de schatkist en noteer zijn verstopplaats.
7. Kies een startpunt.
8. En beginnen maar!

Veelgestelde vragen en tips
Hoe lang duurt een schattenjacht?
Gewoonlijke duurt het 40-60 minuten lang.
Hoeveel kinderen kunnen tegelijkertijd meedoen aan een schattenjacht?
Dit is afhankelijk van hoeveel mensen aan het spel meedoen. Er kunnen
maximaal 7 kinderen spelen in een schattenjacht.. Als er meer dan 7 kinderen zijn, zou het beter zijn om de kinderen in 2
groepen te splitsen met een volwassene voor elk groep. Hiervoor zouden de raadsels een tweede keer afgedrukt moeten
worden, en deze andere verstopplaatsen geven dan voor de eerste groep. In dit geval zijn 2 schatten aan te raden.
Wat moet ik in de schatkist plaatsen?
Wij hebben de ervaring dat de kinderen de schat leuk vinden, ongeacht de inhoud. Gewoonlijk bevat de schatkist snoep of
kleine cadeautjes. Als je iets gezonder wilt hebben, kun je voorgesneden vers fruit plaatsen in de schatkist.
Hoe kan ik de schatkist maken?
Wees creatief! Binnen een paar minuten kan een schoenendoos tot een fantastische schatkist gemaakt worden met wat
papier, verf of stickers. Als je minder tijd hebt kun je de schatkist ook verbergen in bijvoorbeeld een lege lade, de wasmachine
trommel of een andere lege ruimte in het huis.
Waar kan de schattenjacht gespeeld worden?
Het spel kan buiten en binnen gespeeld worden.

Tip: Probeer de kinderen die wat meer hulp nodig hebben te betrekken in het spel, zodat alle kinderen kunnen genieten
van de schattenjacht.
Zorg ervoor dat de schat eerlijk verdeeld wordt, wanneer de kinderen het gevonden hebben.

Begin met de schattenjacht zodra de kinderen aankomen, zodat ze zich beter kunnen concentreren op de raadsels.

De verstopplaatsen
Je kunt de kinderen de verstopplaatsen vertellen( bijv. je kunt zeggen: “het volgende raadsel
is verborgen bij de schutting” of “ga 30 stappen richting het oosten”) of je kunt de volgende
verstopplaats beschrijven in de vorm van een raadsel. Als je het volgende raadsel verborgen
hebt onder een grote groene bankstel, kun je zeggen: “ het volgende raadsel vind je onder een
groot groen voorwerp”. Daarnaast kun je de plaats ook beschrijven met woorden.
Hier zijn enkele aanbevelingen:
Verstopplaats
Vloermat
Vloerbedekking

Telefoon

Beschrijving
Iedereen stapt op mij wanneer ze
binnenkomen.
Ik lig de hele dag op de grond.

Je kunt met mijn hulp praten met mensen
die niet hier aanwezig zijn.

Verstopplaats
Balkon

Beschrijving
Ik ben net een kleine tuin.

Regen/afvoer
buis
Magnetron

Wanneer het regent gaat water door
me heen.
Ik maak koud eten warm en je hoort
een belletje als ik daarmee klaar ben.

Nog veel meer ideeën maken geen deel
uit van het voorproefje maar zijn te
vinden in het origineel.

Groep spellen
Gedurende de schattenjacht zullen er spannende groepsspelletjes gespeeld worden door
de kinderen. Naast dat ze gezellig zijn, stimuleren ze ook samenwerking.
De groep spelletjes worden altijd gespeeld nadat een raadsel opgelost is en voordat de volgende
verstopplaats gepresenteerd wordt. Als er slechts een gelimiteerde hoeveelheid tijd beschikbaar is, kunnen de
groepsspelletjes overgeslagen worden.
Het bij drie spelletjes houden is onze aanbeveling.
Het gezonken schip
Neem een doek, een groot laken of een groot dekzeil. Dit stelt een piratenschip voor met water eromheen. Alle kinderen
moeten op het schip staan en mogen niet in het water vallen voor 5 seconden. Als dit geslaagd is, vouw je het doek in het
midden om het kleiner te maken. De kinderen moeten nu weer hun best doen om 5 seconden lang niet te vallen in het water.
Vouw het doek keer op keer en stimuleer de kinderen om elkaar te ondersteunen.
Het piraten schip
Gebruik hetzelfde doek als in het vorige groepsspel. De kinderen zitten nu achter elkaar in een rij op het doek, terwijl ze elkaar
vasthouden. Ze moeten nu een eindstreep bereiken door te schuiven over de vloer zonder contact met elkaar te verliezen. Je
kunt dit spel opnieuw spelen en met tijd of hindernissen werken om het spel moeilijker te maken.

De groepsspellen 3-5 maken geen deel
uit van het voorproefje

.

Organisatie blad
Noteer alle gekozen verstopplaatsen en hun beschrijvingen op dit blad. Hou dit blad bij om een goed overzicht van het spel
te behouden.

Voorbeeld

verstopplaats
Bericht in een fles in de
badkuip

1 – Kaart
2 – De oude
zeeman
Het volgende groepsspel wordt gespeeld:
3 – De storm

4 – De poolster
Het volgende groepsspel wordt gespeeld:
5 – Het
zeemonster
6 – De
papegaai
Het volgende groepsspel wordt gespeeld:
7 – Schatkamer

Schat

Beschrijving
„Wanneer ik vol met water ben, ben ik net
een kleine oceaan“

Oplossing van raadsel
Argh!!!

Zoek naar de kaart
(puzzelstukjes)
Tussen het linker en het
centrale eiland
12
De ster helemaal aan de
bovenkant.
De weg helemaal aan de
onderkant
„De schat is in de toren“

De sleutel aan de
onderkant en in het
midden
Het einde

Het verhaal
Schip ahoi! Tijdens jouw lange route over de zeven wereldzeeën,
neem je een dutje op het eiland Coco. Je wilt eigenlijk
alleen je watervoorraad aanvullen en wat verse fruit en groenten kopen
maar koning Lino, de koning van het eiland, wilt met je praten. De koning
vertelt je dat de zwarte piratin op het eiland geweest was en de gouden
schat had gestolen. Hij vraagt je om de zwarte piratin te vinden en het
gestolen goud terug te brengen.
Als beloning mag je een deel van de schat voor jezelf houden.
Natuurlijk wil je koning Lino helpen. Maar voordat je begint
te varen, moet je de kaart vinden waarop het geheime
eiland van de zwarte piratin staat. Je kunt de kaart
vinden bij………..(naam van de eerste verstopplaats)

Raadsel #1: Dit is de schatkaart. Knip de kaart uit en verberg het. Als je het raadsel wat moeilijker wilt maken, kun je de kaart in
stukken knippen, net als puzzelstukken. Daarna kunnen de stukken bewaard worden op verschillende plekken, maar in
dezelfde verstopplaats. (bijvoorbeeld op verschillende plekken in een boekenkast).

Raadsel #1

De poolster
Het wordt donker en plotseling begint jouw kompas te draaien zonder
enig betekenis. De enige manier om nu nog te navigeren is met behulp van de
sterren. Gelukkig zijn jullie bekend met de sterren en weten jullie dat er één
ster is, de poolster, die altijd in het noorden staat. De poolster is precies in rij
met twee andere sterren en het is de noordelijkste van alle drie.
Welke ster is de poolster?

Raadsel #4

De papegaai
Jullie zijn op het eiland van de zwarte piratin aangekomen! Toen de zwarte piratin jullie aan
zag komen was ze snel in haar snelle schip van het eiland af gevlucht. Nu is er
niemand op het eiland achtergebleven om jullie te leiden naar het schat.
Jullie zoeken overal op het eiland, maar het lukt niet om de schat te vinden. In een boom zien
jullie ineens de papegaai van de zwarte piraat. Hij vertelt jullie wat, maar praat onduidelijk.
Om uit te puzzelen wat er gezegd wordt, moeten alle “P’s” en “B’s” weggehaald
worden uit de zin.

BPDE PBSBBCHBAT BIBBBS
PIBN DBBEPBPBB
TPPPOPBRBPEPPNB!

Raadsel #6

De raadsels 2,3,5 en 7 maken
geen deel uit van het
voorproefje.

De schatkist
Gefeliciteerd piraten! Jullie hebben de schatkist gevonden en het is gelukkig nog
vol met goud! Nadat de schat door jullie teruggegeven is aan koning
Lino, beloont hij jullie met een deel van de schat en geeft jullie elk een
certificaat. Je vindt jullie deel van de schat ……………..

Het einde

Certificaat
Dit certificaat is voor ………………………
Dankjewel
voor
het
helpen
met
het
terugvinden van de piraten schat.

Koning Lino

Een schattenjacht gemaakt door

(www.cocolino-spellen.nl).

Laten we beginnen
met het schatzoeken!
De afbeeldingskwaliteit is veel beter in het originele product bestand.
Gebruik de code coco_2_lino en ontvang 10% korting bij aankoop van
twee of meer speurtochten.

