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EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG 

 
Bij deze speurtocht komen verschillende sprookjes aan de orde. Veel kinderen 

vinden sprookjes leuk en zouden zelf graag een prinses of dappere prins zijn. 

Ook kun je bij deze speurtocht spelletjes toevoegen die nog steeds op school 

worden gespeeld. 

 

Doel Speuren en uitbeelden 

Waar In de tuin, het bos of in huis 

Leeftijd 4-10 jaar 

Groepsgrootte Per volwassene 3-6 kinderen 

Tijdsduur ± 2 uur 

Voorbereiding ± 1 uur 

Benodigdheden - Rugzak (1x) 

- Blinddoek (1x) 

- Knutselspullen 

- Schmink 

- Veertjes, kiezelstenen, roosjes, routemarkering 

- Enveloppen 

- Rode hoofddoek 

- 2 paar grote regenlaarzen 

- Kaartjes met voorwerpen of woorden om uit te beelden 

- 5 voorwerpen passend bij een prinses/prins 

- Lepels 

- Kleine appels 

- Wekker of kookwekker 

- Sprookjesachtig eten en drinken 

- Tekenpincet, als je het bos ingaat 
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VOORBEREIDING 

- Markeer de route. Dit kun je doen met routelinten, maar ook met 

bijvoorbeeld grote kiezelstenen, roosjes, appels, veertjes, sterren of plukjes 

watten. Hang een nummer neer, of verstop het, op een geschikte plek waar 

een bepaalde opdracht kan worden uitgevoerd.  

 

- Doe je de speurtocht thuis dan kun je in elke kamer een bepaald sprookje 

laten naspelen. Dan heb je niet echt een route. Deze bepaalt de begeleider. 

 

- Bepaal welke opdrachten uit de speurtocht je wilt doen of bedenk zelf 

spelletjes en opdrachten voor onderweg. Stop ze in een envelop en geef ze 

een nummer. 

 

- Zorg voor eten en drinken voor onderweg. Denk hierbij aan het sprookje waar 

je net een opdracht hebt uitgevoerd. Bijvoorbeeld koekjes met versieringen 

bij Hans en Grietje en rode wijn(ranja) bij roodkapje. 

 

- Bedenk of je de kinderen wat mee wilt geven voor thuis. Bijvoorbeeld een 

sprookjesdiploma of een sprookjeskleurplaat. 

 

- Laat de kinderen verkleed komen, zet in de uitnodiging dat het thema 

sprookjes is. Schmink de kinderen om alvast in de stemming te komen.  

 

- Vind je het leuk om te knutselen denk dan bijvoorbeeld aan een toverstaf, 

een kroontje of versier koekjes voor onderweg. 
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OPDRACHTEN VOOR ONDERWEG 

  

Hans en Grietje 

“Knispel, knaspel, knuisje. Wie snoept er aan mijn huisje? 

Maak een kring, Een van de kinderen gaat met een blinddoek in het midden 

zitten. Heel voorzichtig gaat een aangewezen kind achter hem of haar zitten en 

maakt een geluidje of zegt de zin “ Knispel, knaspel, knuisje. Wie snoept er aan 

het huisje”. Het geblinddoekte kind moet nu raden wie achter hem zit. Laat 

iedereen een keer aan de beurt komen. 

 

Klein duimpje 

Zet een parcours uit met stokken en andere hindernissen. Verdeel de groep in 

tweeën. De twee kinderen die beginnen krijgen grote regenlaarzen aan en leggen 

het parkoers af. Als ze terug zijn bij het begin gaat de volgende. Wie het eerst 

klaar is heeft gewonnen. 

 

Roodkapje 

“Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen, zo alleen”. Maak een kring. Een kind is 

Roodkapje, zij/hij krijgt de rode hoofddoek en loopt om de kring. Zing het lied. 

De begeleider wijst de wolf aan. Bij het stukje “pas maar op voor de boze wolf” 

probeert de wolf Roodkapje te tikken. De wolf mag ook alleen buiten om de 

kring. Dit spel kun je doen zolang de kinderen het leuk vinden. 

 

De kleine zeemeermin. 

De kleine zeemeermin geeft haar stem aan de heks in ruil voor benen. Jullie zijn 

ook jullie stem kwijt en moeten de voorwerpen op de kaartjes uitbeelden (hints). 

Ieder kind mag een kaartje uitbeelden.  

 

Assepoester 

Assepoester kan niet naar het bal want ze heeft geen baljurk. In het bos zijn 5 

voorwerpen verstopt die Assepoester nodig heeft. Zoek ze allemaal zodat ze 

toch kan gaan. Zeg bij deze opdracht duidelijk in welk gebied gezocht moet 

worden zodat de kinderen niet te ver weg rennen. 
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Sneeuwwitje 

Op de plek waar je deze opdracht wilt doen leg je een kleine appel en voor elk 

kind een lepel neer. Ga in een kring staan. Dit is een giftige appel van de boze 

stiefmoeder. Hij is niet meer giftig als wij hem zonder aan te raken een rondje 

doorgeven met de lepels. Na deze opdracht is een appel een lekkere traktatie. 

 

Repelsteeltje 

Ga in een kring staan. Degene die het eerst mag beginnen bedenkt een naam en 

fluistert deze in de buurman z’n oor. Het is de bedoeling dat de naam de hele 

kring rondgaat en de laatste de naam hardop zegt. Is de naam goed dan mag de 

volgende. Hiermee kun je doorgaan zolang iedereen het leuk vindt. 

 

De wolf en de zeven geitjes 

Een kind krijgt de blinddoek voor. Hij of zij is de wolf. De andere kinderen gaan 

om hem heen staan. De wolf wordt rondgedraaid en gaat vervolgens de geitjes 

zoeken. Zij moeten op hun plek blijven staan en mogen alleen mekkeren. De wolf 

moet de naam van het geitje noemen wat hij heeft gevangen. Vervolgens is dat 

geitje de wolf. 

 

Doornroosje 

Doornroosje slaapt al heel erg lang. Deze wekker kan haar wakker maken. Een 

begeleider verstopt de wekker die met 5 minuten afgaat. De kinderen sluiten de 

ogen. Wie kan de wekker vinden voor hij afgaat en zo Doornroosje wekken? 

 

SLOT 

Er zijn nog veel meer sprookjes en sprookjesfiguren die je voor een opdracht 

kunt gebruiken.  

Het is leuk aan het eind de kinderen iets sprookjesachtigs mee te geven als 

aandenken aan deze speurtocht. Maar je kunt natuurlijk ook afsluiten met een 

picknick, een zoektocht in het Ruurlose doolhof of ergens iets gaan eten. Ook 

kun je dit sprookjesfeest afsluiten door bv. Hans en Grietje pannenkoeken te 

bakken. Deze kun je met allerlei lekkers versieren. 


