
 

Wat schat je? Zon, zout en zand
Wie kan er het beste iets inschatten? Deze vragen hebben te maken met zon, 
zout en zand: zomer dus! 
Schat eens hoeveel ijsjes je per jaar eet? Of hoeveel zomerdagen er in een jaar 
zitten? Schat er op los bij dit spel! 

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• Vragenkaarten uit de bijlage
• Richtingaanwijzers uit de bijlage
• Antwoordformulier uit de bijlage

Voorbereiding
Print de vragenkaarten, antwoordformulieren en richtingaanwijzers uit de bijlage uit. Lamineer ze 
eventueel. De vragenkaarten kunnen 1 keer geprint worden, de antwoordformulieren kun je net zo vaak 
printen als dat er groepjes zijn en de richtingaanwijzers kun je zoveel uitprinten als je nodig denkt te 
hebben op je route.

Hang de opdrachtenkaarten op verschillende plekken op. Je kunt door middel van de richting aanwijs 
kaarten de route duidelijk maken voor de kinderen. Hang de opdrachten verspreid op zodat de kinderen 
een leuke route kunnen lopen. 

Hoe speel je dit spel?
Laat de kinderen in groepjes van maximaal 4 personen de route lopen. Je hebt zelf de route uitgezet, vertel 
aan de kinderen dat ze de richtingaanwijzers kunnen volgens. Ze komen dan telkens langs 
schattingsvragen. Ze overleggen als groep en kiezen dan samen een antwoord, wat ze op het 
antwoordformulier zetten. 

Laat de groepjes om de paar minuten vertrekken dat ze niet bij elkaar in de buurt zijn tijdens het 
beantwoorden van de vragen. 

Als alle groepjes de route hebben gelopen kun je de antwoorden verzamelen en nakijken. Welk team had 
de beste schatters? Als de teams het antwoord goed hebben of als dichtste bij het antwoord in de buurt 
komen krijgen ze een punt. Aan de hand van de punt kun je de winnaar uitroepen. 
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