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organiseren, of ze doen tijdens de schoolvakanties, tijdens een 
wandeling, of op een regenachtige dag. Ga naar buiten en leef je 
uit, en we hopen dat je er evenveel plezier aan belee�  als wij. 

Beste avonturiers, 

Wij zijn Little Wild � ings, een kleine organisatie die in 
een bos in West-Oxfordshire buitenactiviteiten organiseert 
voor kinderen. We brengen onze dagen buiten door met 
gezinnen uit de buurt. We stampen in de modder, brouwen 
toverdrankjes, graven naar schatten en racen met slakken – en 
we kunnen echt niets bedenken wat we leuker zouden vinden. 

Kinderen spelen tegenwoordig minder buiten dan ooit 
tevoren. Daarom willen wij duidelijk maken hoe geweldig én 
gemakkelijk buitenspelen is. Bijna iedereen hee�  een grasveldje 
of een stukje braakliggende grond in de buurt, en daar is altijd 
wel iets spannends te beleven. Vogels � uiten, bladeren vallen, 
of er zijn honderden grote plassen om in te springen. Samen 
buitenspelen is leuk, het kost niets, en kinderen worden er 
gelukkiger en gezonder van. En weet je wat het allerbeste is? Je 
bent er nooit te oud voor.

In dit boek hebben we een aantal van onze favoriete 
activiteiten verzameld, gebaseerd op vier lievelingsboeken 
van Julia Donaldson en Axel Sche�  er. Je kunt er feestjes mee 
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Het is altijd beter om dingen te verzamelen 
die op de grond liggen, in plaats van levende 
bloemen en planten te plukken. Raap bijvoorbeeld 
altijd takjes van de grond en trek ze niet van de 
bomen. 

Knoeien is lekker, en bij veel van deze activiteiten 
heb je modder nodig, dus ga niet op avontuur in 
je mooiste kleren! Zorg er ook voor dat je na het 
spelen je handen goed wast met warm water en 
zeep. 

Veel van de dingen die je uit dit boek kunt 
maken, zien er heerlijk uit, maar onthoud dat je 
alles wat je buiten maakt niet kunt opeten. 

Let op je vrienden als je rent, springt of spullen 
rondzwaait. Zorg ervoor dat je altijd genoeg 
ruimte hebt, zodat je niet per ongeluk iemand 
slaat, schopt of stoot. 

Nu weet je alles wat er te weten valt en ben je klaar om 
op avontuur te gaan! Wat ga je als eerste doen?  

Hints en tips
Ben je er klaar voor om op avontuur te gaan? Hier zijn 
wat hints en tips om te lezen voor je begint. 

Vraag een volwassene je te helpen om alles voor te 
bereiden. Die kan ook inspringen als iets niet lukt.

Lees samen met je volwassene de instructies door 
voordat je aan een activiteit begint. Verzamel van 
tevoren je avonturenpakket: de lijst met benodigd-
heden die aan het begin van elke activiteit staat.

Vraag je volwassene om je te helpen met alles 
wat je lastig vindt. Het kan best moeilijk zijn om 
dingen uit te knippen, te vouwen of af te meten. 
Maar als je volwassene het voordoet, kun je het 
na even oefenen vast zelf! 

Jouw buitenplek hoe�  niet groot en wild te zijn! 
Elke tuin, ieder park of elk veldje is voldoende 
voor de meeste activiteiten in dit boek. 

Als je dingen uit de tuin of het park wilt halen, of 
in een bloembed wilt graven, vraag dan eerst aan 
een volwassene of dat mag. 
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In het donkere bos was een muisje op pad.
Vos zag hem en dacht: Lekker hapje is dat!

Als een kleine muis oog in oog komt te staan met 
een vos, een uil en een slang die hem allemaal willen 
opeten, fantaseert hij een monster om ze weg te 
jagen. Maar hij moet heel snel iets verzinnen wanneer 
hij ontdekt dat zijn monster – de Gruffalo – echt 
bestaat… 

Lees verder en ontdek hoe je een bosverrekijker 
maakt, monsterspelletjes speelt en ideeën opdoet 
voor je eigen Gruffalojacht! 

D
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Verrekijkers zijn geweldig om de Gruffalo, muizen en allerlei andere dieren mee te 
spotten. Maak er een om mee te nemen op je volgende avontuur!

Voortreffelijke verrekijkers 

Nog meer avontuur: 
Neem je verrekijker eens mee op een wandeling om te zien wat je kunt 
ontdekken. Zoek een goede uitkijkplek en houd je heel stil: je weet nooit wat 
je zult zien – zelfs als je de Gruffalo niet tegenkomt, zit de wereld vol met 
vogels, eekhoorns en insecten die wachten om ontdekt te worden! 

Hints en tips:
Je ziet het meeste door je verrekijker als je door het midden van beide 
kokers kijkt. Als je kleinere ogen hebt, moet je de kokers misschien wat 
strakker oprollen, zodat ze dichter bij elkaar zitten en je er makkelijker 
doorheen kunt kijken. 

Je verrekijker is geweldig om de Gru� alo mee te spotten, maar het is wel 
lastig om tegelijkertijd je voeten te zien! Kijk dus uit als je loopt terwijl je 
erdoorheen kijkt. 

Dit moet je doen:
Neem het karton en vouw het dubbel door de 
korte zijkanten op elkaar te leggen, en doe dat 
daarna nog een keer. Vouw het karton weer 
open en knip het langs de vouwlijnen in vier 
gelijke rechthoeken. 

Versier twee van de rechthoeken met je 
kleurpotloden (bewaar de andere twee voor je 

volwassene of een vriend). Je kunt vormen tekenen, of dieren, of zelfs je verrekijker 
camoufleren!  

Neem een van de rechthoeken en rol die tot een koker door de korte zijden naar 
elkaar toe te brengen, met de versieringen aan de buitenkant. 

Plak de randen van de koker met plakband aan elkaar. 

Doe hetzelfde met het andere versierde stuk karton, zodat je twee 
kokers hebt. 

Zet de kokers rechtop, tegen elkaar aan, en bind ze aan elkaar 
vast door er plakband omheen te wikkelen. Vraag een 

volwassene om te helpen als je nog een paar handen 
                                            nodig hebt. 

Avonturenpakket:
• Een vel karton (A4) 
• Kleurpotloden
• Plakband
• Schaar
• Touw (zo lang als je arm)

Neem een uiteinde van het touw en steek dat door een van de kokers. Steek het 
terug door de andere koker en bind de uiteinden aan elkaar. Dit is de riem. 

Doe de riem over je hoofd en houd je 
verrekijker voor je ogen. Wat zie je?
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