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Spelidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde
materiaal en gereedschap: www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

De natuur blind ervaren
Leeftijd: 5 - 99 jaar
Groepsgrootte: vanaf 1 - maximaal 20 personen
Benodigde tijd: minstens 30 minuten
Waar: gevarieerde omgeving, bijv. bosrand, oever van een beek
Materiaal: touw en blinddoeken

 Voorbereiding:

De leider kiest een pad in de vrije natuur, welke indien mogelijk leidt tot een afwisselende om-
geving (zoals een weide in het bos, langs een beek of een struik). Er moeten zoveel mogelijk 
verschillende dingen (bomen, struiken, grote stenen,...) zijn om te voelen. Het pad moet met 
een touw worden gemarkeerd, zodat alle deelnemers zich zonder problemen langs het touw de 
weg kunnen betasten.

 Beschrijving:

De spelers worden geblinddoekt en met een redelijke afstand achter elkaar langs het touw ge-
stuurd. Met een hand betasten zij hun weg langs het touw, echter altijd aan dezelfde kant van 
het touw blijvend. Door knopen in het touw kan men erop gewezen worden speciale plaatsen 
te betasten, ergens aan te ruiken of te luisteren. Terwijl ze de weg afl eggen, mogen ze niet 
praten, zodat ze niet worden afgeleid. Als alle deelnemers de weg eenmaal hebben afgelegd, is 
het voor hen zeker interessant, de eerder blind afgelegde weg met open ogen nog eenmaal af 
te leggen.

 Variatie:

Wanneer er niet veel tijd is om voor te bereiden, of er geen lang touw beschikbaar is, kan men 
een lange rij vormen, waarbij de een bij de ander een hand op de schouder plaatst. De leider 
loopt langzaam vooruit en wijst de deelnemers op interessante dingen langs de weg. Om het 
spannender te maken, kan dit ook op blote voeten worden gedaan. Ook hier moet er zo weinig 
mogelijk worden gesproken.

LET OP:
De leider moet ervoor zorgen, dat de weg die gekozen 
wordt, de groep niet kan verwonden!




