
 Wij zoeken Don Bosco 
 Doel 

 De kleuters gaan op zoek naar de pop van Don Bosco die zich verstopt heeft ergens in 
 de school. Deze zoektocht is een activiteit voor het feest van Don Bosco. Wanneer de 
 kleuters de pop hebben gevonden, vieren jullie samen feest. 

 Werkwijze 

 Kennen jullie het boek 'Wij gaan op berenjacht' van Helen Oxenbury en Michael Rosen? 
 Het is een geweldig verhaal waarin een familie op zoek gaat naar een beer. Ze komen 
 van alles tegen onderweg. Alles trotseren zij om bij de beer te kunnen komen. Maar 
 wanneer zij hem vinden, is het toch wat té spannend! Snel terug naar huis, opnieuw door 
 alle hindernissen heen en dan snel veilig onder de lakens! 

 Wij verzonnen een variant met een zoektocht naar Don Bosco.  De pop van Don Bosco is 
 verdwenen. De kleuters moeten op zoek. We spelen een spel waarbij de kleuters allerlei 
 hindernissen moeten overwinnen om aan het eindpunt te komen waar ze Don Bosco 
 moeten zoeken. Via een route die wordt aangeduid met Don Boscohoedjes vinden ze de 
 weg. 
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 Onderweg komen ze telkens één zogenaamde hindernis tegen die zij moeten trotseren 
 (gras, water, modder, bomen/struiken en sneeuw). Nadat zij een hindernis hebben 
 overwonnen mogen zij verder naar het volgende punt. 

 Bij de hindernissen doen de allerkleinste kleuters bepaalde bewegingen na. Zij 
 doen dus “alsof”. Je maakt voor hen ook een korter parcour. 

 Met de oudere kleuters loop je een parcours doorheen de school waarbij ze 
 “echt” door de hindernissen heen gaan, door gras, door water, door modder, door 
 een sneeuwstorm. 

 Bij de laatste opdracht moeten zij Don Bosco vinden! Hij ligt verstopt onder zijn 
 donsdeken. Jullie kriebelen hem samen wakker en roepen ‘OPSTAAN, WANT VANDAAG 
 IS HET JOUW FEEST! 

 Enkele tips vooraf: 

 Je kunt dit spel zowel binnen als buiten spelen. 

 Het is de bedoeling dat er vijf hindernissen en een eindpunt worden gemaakt. 
 Maak aan het einde van elke hindernis een lijn op de grond met tape of stoepkrijt. 
 Zo  kunnen de kinderen zien waar zij heen moeten hinkelen, zwemmen of sluipen. 
 Hou er rekening mee dat je genoeg ruimte hebt om deze activiteit uit te voeren. 
 De kinderen hebben een paar meter per hindernis nodig om de opdrachten uit te 
 kunnen voeren. 
 Ook is het leuker wanneer ze de volgende hindernis nog niet kunnen zien, maar 
 dat ze hiernaar op zoek moeten gaan. 
 Samen zoeken ze de hoedjes van Don Bosco die hen naar de volgende hindernis 
 brengen. 
 Zorg voor voldoende begeleiding. Vooral bij een grotere groep is dit wenselijk. 
 Maak van te voren duidelijke afspraken en zorg ervoor dat iedereen aan de beurt 
 komt. Spreek bijvoorbeeld af dat alle kleuters bij de hindernis blijven wachten, 
 totdat iedereen geweest is. 
 Als je dit spel met een grotere groep speelt, is het verstandiger om de groep op te 
 splitsen. Laat dan iedere 5 minuten een ander groepje (met begeleider) 
 vertrekken. 
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 Op het einde moeten ze dan Don Bosco terug verstoppen zodat de andere 
 groepjes hem ook kunnen zoeken. 

 Wanneer alle hindernissen klaarstaan en je het spel hebt uitgelegd kan het spel 
 beginnen! Leer de kinderen eerst het volgende versje. Dit zeggen jullie wanneer jullie 
 samen op tocht gaan door de school. 

 Wij zoeken Don Bosco. Wij gaan hem zeker vinden. Wat een prachtige dag. 
 Wij vieren vandaag zijn feest! 

 Begin bij hindernis 1. Lees voor wat er op de kaart staat en doe de opdracht. Zodra jullie 
 hindernis 1 hebben doorkruist, gaan jullie op zoek naar hindernis 2. Enzovoort. 

 Uiteindelijk kom je terecht bij het eindpunt, het 'bed'. Jullie zoeken de Don Bosco pop 
 door mee onder het dekbed te kruipen. Hij ligt nog diep te slapen. 

 Wanneer de kleuters hem hebben gevonden roep je samen met hen  "Opstaan Don 
 Bosco, want vandaag is het jouw feest! Jullie vieren samen een feestje met de klas. 

 Voorbereiding en concrete uitwerking 

 Maak 5 hindernissen en een eindplek. 

 Hang de opdrachten bij de hindernissen (zie bijlage). 
 Hang tussen de hindernissen hoedjes op (zie bijlage). Dit zijn de pijltjes die de 
 kleuters moeten volgen om een volgende hindernis te vinden. 
 Verstop op het eindpunt de pop van Don Bosco onder een groot dekbed of laken. 
 Zorg dat hij op een gezellige zachte plek ligt (vb. springkussen in de turnzaal) 
 zodat de kinderen mee onder zijn donsdeken kunnen kruipen om hem te vinden. 

 Tekst, beweging en opdracht bij de hindernissen 
 HOOG GRAS 

 Oh jee, we komen bij lang wuivend gras. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet 
 onderdoor. Oh nee, we moeten er wel doorheen. 
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 Beweging : Zwieperdezwiep! Zwieperdezwiep! Zwieperdezwiep! (met armen zwaaien 
 door gras) 

 Opdracht : Het gras kriebelt aan jullie tenen..! Hinkel totdat je aan de overkant bent. 

 DE DIEPE RIVIER 

 O jee! We komen bij een rivier! Een diepe, koude, rivier. We kunnen er niet bovenover. We 
 kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars doorheen! 

 Beweging: Plenserdeplons! Plenserdeplons! Plenserdeplons! (met handen op de billen 
 kletsen zoals het geluid van plensende water) 

 Opdracht: Het water staat super hoog! We moeten zwemmen. Maak zwembewegingen 
 met je armen tot je aan de overkant bent. 

 VEEL MODDER 

 O jee! We komen aan modder! Dikke vieze modder. We kunnen er niet bovenover. We 
 kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars doorheen! 

 Beweging: Flapperdeflop!  Flapperdeflop! Flapperdeflop! (met voeten stampen in de 
 modder) 

 Opdracht: Trek je schoenen uit, houd ze boven je hoofd en loop naar de overkant. Bij 
 elke stap trek je je knieën heel hoog op. 

 HET DONKERE BOS 

 O jee! We komen bij een bos. Een diep, donker bos. We kunnen er niet bovenover. We 
 kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars doorheen! 

 Beweging: Struikeldestruik! Struikeldestruik! Struikeldestruik! (op handen en knieën door 
 de struiken kruipen) 

 Maak jezelf heel lang. Je bent een boom. Loop zoals een langzame boom naar de 
 overkant. 
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 EEN IJSKOUDE SNEEUWSTORM 

 O jee! We komen bij een sneeuwstorm! Een jagende, zwiepende sneeuwstorm. We 
 kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee! We moeten er wel dwars 
 doorheen! 

 Beweging: Loeierdeloei! Loeierdeloei! Loeierdeloei! (met handen op het hoofd stappen 
 door de storm) 

 Opdracht: Het is superkoud! We moeten goed bewegen om warm te blijven. Spring en 
 beweeg met je armen tot je aan de overkant bent. 

 HOEDJES OM TE VOLGEN ALS PIJLTJES 

 Materiaal 

 een Don Bosco pop 

 tape of stoepkrijt 
 opdrachten op kaartjes + plakband 
 veel Don Bosco hoedjes om als pijltjes omhoog te hangen 
 groot donsdeken of laken 
 bekers, drank en eten voor een klasfeestje 


