Speurtocht 4 t/m 6 jaar

De kleuren
van Camille
Handleiding
Het verhaal
Camille wordt wakker en wil zich aankleden, maar hij is zijn kleren kwijt.
Wat nu? Hij pakt zijn koffer en gaat in zijn pyjama op zoek. Via tien doe
opdrachten helpen de kinderen Camille om zijn broek, hemd, sokken,
jas, schoenen en pet te vinden. Zijn kleren hebben allerlei verschillende
kleuren: primair en secundair. In een aantal opdrachten komen kleuren
en het mengen van kleuren terug. Veel plezier!

Hoe het werkt
Elk kind krijgt een koffer met de kleren van Camille. Bij elk kledingstuk
staat een cirkeltje. De cirkeltjes worden tijdens de speurtocht aangekruist als het kledingstuk ‘gevonden’ is. De speurtocht is klaar als
Camille zijn kleren terug heeft. Mochten de kinderen het leuk vinden,
dan kunnen ze Camilles kleding inkleuren.

Tip
Het gouden boekje ‘Vincent en Camille’ kan worden voorgelezen
als start of afsluiting. Er is ook een luistervariant.

Voorbereiding
• De speurtocht kan zowel binnen (bij voldoende ruimte)
als buiten worden uitgezet.
• Gebruik de blanco kaartjes voor extra, eigen opdrachten.
• Print voor elk kind een koffertje met Camilles kleren.
• Print alle opdrachtkaarten dubbelzijdig (indien mogelijk).
> Let op: het doolhof moet voor elk kind of groepje
geprint worden.
• Print ‘zoek de verschillen’, ‘puzzelen’, ‘houdingen’ en ‘zoek de sok’
enkelzijdig in kleur. Tip: de puzzel en de houdingkaartjes kunnen
op dik papier of karton worden gelijmd voor extra stevigheid.
• Print voldoende antwoordbladen; individueel of per groepje.
• Knip de houdingkaartjes uit en leg ze in twee stapels
bij de opdracht: bovenlijf, onderlijf.
• Perforeer een gaatje in een hoek van elke opdracht kaart
en haal daar een touwtje, lintje of elastiekje doorheen.
Hiermee worden de kaartjes opgehangen.
• Zet een route uit en hang de kaartjes op met de
‘Camille’-kant naar voren.
• Leg voor elk kind een potlood én een koffertje klaar.
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