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FOTOSPEURTOCHT IN HUIS 
 

Bij deze speurtocht kunnen de kinderen binnen blijven, dus ideaal voor 

regenachtig weer. Maar bij mooi weer kan het uiteraard ook rondom het huis. 

Aan de hand van foto's waarop een deel van een voorwerp staat moet het 

voorwerp worden gevonden. Ieder goed gevonden voorwerp wordt beloond met 

een letter. Van deze letters moet een woord worden gemaakt. 

 

Doel Voorwerpen vinden aan de hand van foto's 

Waar Binnen of rondom het huis 

Leeftijd 6-12 jaar 

Groepsgrootte 6-9 kinderen in groepjes van 2 of 3, 1 volwassene 

Tijdsduur ± 1,5 - 2,5 uur (afh. van aantal foto's en al dan niet 

knutselen) 

Voorbereiding ± 1,5 uur 

Benodigdheden - fototoestel 

- gekleurd papier 

- fluitje 

Eventueel voor het knutselen 

- stevig gekleurd papier of karton 

- potloden/stiften 

- versiersels: gekleurd papier, glitters, stickertjes 

- lijm 
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VOORDAT JE BEGINT 

- Maak detailfoto's van diverse voorwerpen in huis: zoom in en fotografeer 

alleen een gedeelte (bij voorbeeld een stoelpoot, een fragment van een 

schilderij, een knopje van de radio, de rand van een bloempot, etc., etc.). Zorg 

ervoor dat de foto's ruim op tijd voor de speurtocht afgedrukt of geprint 

zijn. 

 

- Je kunt ieder groepje dezelfde voorwerpen laten zoeken of juist 

verschillende. Houd hier rekening mee bij het aantal afdrukken dat van een 

foto gemaakt moet worden. Voordeel van verschillende voorwerpen voor 

iedere groep is dat de groepen onderling geen oplossingen kunnen uitwisselen. 

 

- Bedenk een woord dat de oplossing moet zijn. Bij voorbeeld superman, 

zeemeermin, knikkerzak, voetbal of prinses. Ieder groepje kan hetzelfde 

woord krijgen, maar dat hoeft niet. Zorg er in het laatste geval wel voor dat 

de woorden even veel letters hebben. LET OP: Per groepje zijn er net zo veel 

foto's nodig als het aantal letters van het woord. 

 

- Print of teken de letters van de woorden op gekleurd papier en knip ze uit. 

Ook vraagtekens voor het geval een voorwerp niet gevonden word. Per 

groepje kan een andere kleur papier worden gebruikt. 

 

- Misschien vind je het een leuk idee om voorafgaand aan de speurtocht eerst 

nog wat te knutselen. Bij de fotospeurtocht past heel goed het maken van een 

fotolijstje voor een groepsfoto die aan het begin wordt gemaakt. Deze kan 

dan worden uitgeprint of meteen naar de direct-klaar afdrukservice van een 

winkel worden gebracht. Terwijl de kinderen met de speurtocht bezig zijn, 

kan iemand de foto op de zelfgemaakte lijstjes plakken. 
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KNUTSELEN 

Wanneer je de kinderen niet alleen wilt laten speuren, maar ook knutselen, dan 

kun je samen fotolijstjes maken. Uit stevig papier of karton een rechthoek 

knippen die 10 cm breder en langer is dan het formaat van de foto. Knip er dan in 

het midden een rechthoek uit die 1 cm kleiner is dan het formaat van de foto. 

 

De rand kan vervolgens leuk worden versierd met kleurpotlood, stiften en allerlei 

leuke glitters, stukjes gekleurd papier en/of stickertjes. Of denk eens aan rijst 

en macaroni. Alles kan. 

 

Aan het eind krijgt iedereen het zelfgemaakte lijstje mee naar huis. 

 

HET ZOEKEN NAAR VOORWERPEN 

Een volwassene zit op een vaste plek en geeft aan ieder groepje een foto. Om 

het iets makkelijker te maken kan eventueel worden gezegd in welke ruimte van 

het huis het voorwerp te vinden is, maar dat hoeft niet. 

Wanneer de groepjes dezelfde voorwerpen moeten zoeken aan de hand van 

dezelfde foto's, dan de foto's aan ieder groepje in een andere volgorde geven. 

 

Zodra een groepje een voorwerp gevonden denkt te hebben, gaan ze terug naar 

de volwassen om het antwoord door te geven. Is het goed, dan is een letter 

verdiend, anders krijgt het groepje een vraagteken. Hierna krijgt het groepje 

een nieuwe foto. 

 

Voor het vinden van een voorwerp kan een tijdslimiet worden gesteld. Zodra de 

tijd om is, blaast de volwassene op het fluitje en moeten de groepjes zich direct 

melden. Antwoord niet gevonden, dan krijgt het groepje geen letter maar een 

vraagteken. 

 

Wanneer alle foto's aan de beurt zijn geweest en alle letters zijn uitgedeeld kan 

het puzzelen naar het woord beginnen. Zelfs met vraagtekens erbij kan het toch 

lukken om het goede woord te vinden. Ook hier kan een tijdslimiet worden 

gesteld. 

 

Wanneer ieder groepje het woord gevonden heeft is het tijd voor iets lekkers. 


