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Tovenaarsdiploma 

Auteurs: Sarah Demets en Pieter Dejaeger 

Geschikte leeftijd: Tot 13 jaar 

Duur activiteit: 1 a 1.30 uur 

Terrein: Redelijk uitgebreid domein / park 

Benodigde begeleiders: Min 3 

Materiaal: 
- Verband (Uit medische koffer) 

- Touwtjes 

- Voor elke deelnemer een beschuit 

- Papier en balpen voor elke groep 

- Enveloppen met nummers in (zorg dat er voor elke groep een nummer inzit!) 

Beschrijving van de activiteit 

Inleiding 

Uitleggen activiteit:  

In het park zijn heel wat enveloppen met cijfers verborgen (moni toont een voorbeeld) en jullie moeten die 

enveloppen zoeken. 

Heb je een envelop gevonden neem je er een cijfer uit en zoek een moni die verstopt zit in het park.   

Bij die moni krijg je dan een opdracht.   

Doe je die opdracht goed, dan krijg je een letter.   

Heb je alle opdrachten uitgevoerd dan heb je natuurlijk een aantal letters.   

Met die letters kun je een toverspreuk vormen.   

Spreek je die toverspreuk goed uit dan zal je zien wat er gebeurt.   

=> Ga nooit 2 maal naar de zelfde moni na elkaar. 

Opdrachten:  

* Schrijf een gedicht over alle moni’s samen.   

* Zoek 10 verschillende blaadjes van bomen. 

* Zing een lied van Spring 

* Variant op zeg een euh, vertel een verhaaltje over een tovenaar, maar je mag geen enkel woord gebruiken 

waar toveren in voorkomt.   

* Met een verband de voet van de moni inpakken zoals het hoort. 
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* Zeg 20 positieve dingen over mij (moni) 

* Met heel de groep in het totaal 100 keer pompen 

* Zoek stokjes in het bos en leg daar elk je naam mee. 

* Voel met je voeten wat het is.   

* Steek een dansje in elkaar 

* Doe 2 moni’s na.  Ik moet raden wie die moni’s zijn.   

* Maak een ketting en armband van bloemetjes voor de moni 

* Maak een poppetje met natuurelementen  

* Zoek de andere moni en geef die allemaal 1 kusje 

* Zo snel mogelijk een beschuit opeten en een liedje fluiten.  

Slot 

De spreuk is : hocus pocus floep 

De kinderen krijgen een beloning! 

 


