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In deze Okid(d)o gaan we met de kinderen op ontdekkings-

reis in een avonturenkoffer. Een kind verkent en ontdekt zijn 

wereld door te ruiken, voelen, kijken en horen. Met een avon-

turenkoffer speel je hierop in. In deze koffer kun je allerlei 

leuke voorwerpen verstoppen en die tevoorschijn toveren. 

Het team van het stedelijk kinderdagverblijf Patjoepelke in 

Lokeren bouwde een oude koffer om tot een echte avontu-

renkoffer.

Op avontuur
De avonturenkoffer staat op de 

grote speelmat. Gilke, Tuur en 

Azra kruipen onmiddellijk ernaar-

toe. Tuur gaat erbovenop zitten. 

Gilke wil de koffer opendoen, 

maar met Tuur erbovenop lukt 

dit niet. Gilke’s aandacht wordt 

getrokken door het schapenvel. 

Tuur klautert van de koffer. Greta, 

de leidster, doet de koffer open 

en haalt er een koker uit. Uit de 

koker komt een clown tevoor-

schijn. Azra moet lachen om de 

clown. De clown vertelt iets over 

zijn avontuurlijke reis in de kof-

fer. Gilke’s aandacht wordt al snel 

getrokken door een lichtgevende 

bal. Ze knijpt erin en rolt hem 

over de grond. Tuur gaat opzoek 

naar leuke dingen in de kleine 

doosjes en Azra speelt met een 

muziekdoosje.

De kinderen kijken en experimen-

teren. Samen met Greta verken-

nen ze alle hoeken en gaten. 

Na dit grote avontuur klapt Gilke 

de koffer dicht. Tijd om iets 

anders te doen! Ze kruipt naar 

een tafeltje en trekt zich op. Op 

zoek naar een volgende uitdaging.

Een oude koffer doet dienst als vertrekbasis. De 

buitenkant van de koffer vormt het eerste deel 

van de ontdekkingsreis. Een koffer met mooie 

blinkende sloten is heel aantrekkelijk. De slo-

ten voelen koud aan. Wanneer je de sloten ver-

schuift of erop duwt, springt het slot open! Je 

kunt de buitenkant van de koffer nog aantrek-

kelijker maken door hem te bekleden met ver-

schillende materialen. Een stuk schapenvel op 

de buitenkant nodigt de kinderen onmiddellijk 

uit om de koffer te aaien.

Binnenin de koffer gaat de ontdekkingstocht 

verder. Je kunt de zijwanden beplakken met 

harige stof. Als de koffer open en dicht gaat, zie 

je de haartjes van de stof bewegen. Daarnaast 

kun je aan de zijkanten en op de bodem doosjes 

en zakjes naaien. Hierin kun je allerlei leuke 

voorwerpen verstoppen. 

Voorbeelden:  

Horen: muziekdoosjes met een touwtje of 

zwengel

Voelen: stofjes, lapjes, voelballetjes of knijp-

zakjes

Kijken: draaitollen, lichtgevende voorwerpen, 

een kever in een doosje, boekjes, prenten, 

foto’s

Ruiken:  doosjes of zakjes gevuld met 

kruiden(thee) of bloemen

Spelen: ballen, popjes in een koker, handpop-

pen •

avonturenkofferDe
Een ontdekkingsreis 
voor baby’s en peuters


