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Beste avonturiers,

Wij zijn Little Wild Things, 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 heeft een grasveldje of 
een stukje braakliggende grond in de buurt, en daar is altijd wel 
iets spannends te beleven. Vogels f luiten, 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 Scheff ler. Je kunt er feestjes mee 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 beleeft als 
wij.

Een brief van Little Wild Things Leuk op een regenachtige 
dag . . .
  Maak een walvisvriend
  Beleef het verhaal
  Speelsneeuw
  Versier een ei

Leuk om in de tuin 
te doen . . .
  Slakkensalade
  Bouw een tentje
  Zet een spoor uit
  Bouw een Grote Gevaarlijke 
  Muizenval

Leuk om lekker te 
rotzooien . . .
  Uitbarstende vulkanen
  Modderpoel
  Metsel een muur

Leuk om te doen tijdens 
een wandeling . . .
  Maak een knapzak
  Een huis voor moedertje muis
  Spannende schaduwen

Leuk voor een feestje . . .
  Blotevoetenwandeling
  Tuintaartjes
  Maak een Monstermuis
  Zwijnenchocolademelk

Leuk om bezig te blijven . . .
  Slakkenrace  
  Miniwegen
  Maak een wandelstok
  Maak een dierenhok

Leuk om stoom af 
te blazen . . .
  Word een reus
  Vang een vlo
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Het is altijd beter om dingen te verzamelen 
die op de grond liggen dan om 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 met 
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 beno-
digdheden 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 hoeft 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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‘Ik ben klein, maar vol goede zin.
Ik ga de wijde wereld in!’

De kleine slak verlangt naar avontuur en lift 
mee op de staart van een grote, grijsblauwe 
bultrugwalvis om de wereld te zien. Samen 
zien ze enorme ijsbergen, zonnige stranden en 
vuurspugende vulkanen. Maar dan wordt het eb 
en strandt de walvis in een baai. De kleine slak 
moet een groot plan bedenken om hem te redden! 
Sla de bladzijde om en ga zelf op avontuur. Race 
met een slak, maak een walvisvriend van een sok 
en zet al je zintuigen op scherp tijdens een heel 
bijzondere versie van het verhaal.
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Pak nu de vier hoeken van de stof, breng ze bij elkaar in het 
midden en wikkel het elastiek eromheen (misschien kan een 
volwassene je helpen).
Nu kun je je stok erdoorheen steken. Als het goed is, zitten er 
vier gaten in het bovenste deel van de stof, onder het elastiek. 
Duw je stok door het ene gat en via het er tegenoverliggende 
gat weer naar buiten.
Hang de knapzak over je schouder en draai er een beetje mee 
tot hij lekker zit. Test of de zak goed zit – spring eventjes, loop 
heen en weer en draai een paar rondjes. Als de zak verschuift, 
kun je hem strakker trekken aan de vier hoeken van de stof: 
dan rolt het elastiek dichter naar de stok toe.
Je bent nu helemaal klaar om op avontuur te gaan – 
waar ga je als eerste naartoe?

   Nog meer avontuur:
Waarom maak je niet een knapzak voor je knuffel? Volg de instructies 
op dezelfde manier, maar maak alles een beetje kleiner!

   Hints en tips:
Als je geen elastiek hebt, werkt een haarbandje of een touwtje 
net zo goed. Je kunt ook de hoekpunten aan elkaar knopen om 
je tas vast te zetten.

Vergeet niet wat ruimte in je tas over te laten, zodat je er 
schatten in kunt stoppen die je vindt tijdens je avontuur.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

De wereld is groot en er is van alles te ontdekken. Waar ga je vandaag 
heen? Maak deze onmisbare knapzak voor je op avontuur gaat.  

Maak een knapzak

  Dit moet je doen:
Zoek eerst een stok die zo lang is dat 
als je het ene uiteinde vasthoudt en de 
stok over je schouder legt, het andere 
uiteinde net boven je hoofd uitsteekt. 
Probeer een paar stokken uit tot je er 
een vindt die precies de juiste lengte 
heeft en niet te zwaar is.
Spreid vervolgens je vierkant van stof 
uit en versier dat met je stiften. Wat ga 
je maken? Sterren en slingers of strepen 
en stippen?
Bepaal nu wat je nodig hebt om op 
avontuur te gaan. Wat dacht je van een 
notitieboekje, je favoriete speelgoed of 
een aantal kastanjes?
Leg de lap stof op de grond, met de 
kleurige kant naar beneden. Leg je 
voorwerpen in het midden.

1 .1 .

2 .2 .

4 .4 .

3.3.

Avonturenpakket:
• Een stuk lichtge kleur-
de stof van  bij 

centimeter
• Viltstiften
• Een elastiek
• Een paar dingen die 
je tijdens je avonturen 
nodig kunt hebben
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De kleine slak redt de walvis door te racen op zoek naar hulp.
Houd je eigen slakkenrace om de snelste slak te vinden!

Slakkenrace

   Nog meer avontuur:
Je kunt wat hindernissen op het pad van supersnelle slakken leggen. 

Klimmen ze over een stok of kruipen ze eromheen? Bekijk de slakken 

nauwkeurig om te zien hoe ze uit hun huisje komen en hoe ze zich 

voortbewegen. De onderkant van een slak heet zijn ‘voet’, 

die is heel sterk en zit vol spieren. Dankzij deze voet kunnen 

slakken naar boven en beneden en zelfs ondersteboven krui-

pen! Naaktslakken kunnen ook goed racen – je kunt een heel 

slijmerige sportdag organiseren!

  Dit moet je doen:
Zoek een paar slakken. Slakken houden 
van vochtige, donkere plaatsen. Je vindt ze 
vaak onder een steen, een boomstam of een 
bloempot. Als je er een gevonden hebt, til 
je hem voorzichtig op aan zijn huisje en zet 
je hem in je emmer of pot. Je hebt minstens 
één slak nodig voor elke speler.

Maak nu je racebaan. Teken een cirkel in het midden van je stoeptegel. 
Dat is het startpunt.

Zet alle slakken in de startring en beslis voor welke slak je gaat juichen.

Geef de slakken ruim de tijd om uit hun schelp te komen en rond te 
kijken. Terwijl je wacht kun je namen voor de racers bedenken.

Slakken bewegen veel makkelijker over een vochtige ondergrond. Ze 
racen dus beter als de baan een beetje nat is. Doop je vingers in de kom 
met water en druppel water over de racebaan om je slakken te helpen.

Als de slakken beginnen te kruipen, moedig ze dan luidkeels aan – 
iedereen vindt het leuk om toegejuicht te 

worden. De eerste slak die de rand van 
de stoeptegel haalt is de winnaar!

   Hints en tips:
Slakken zijn het makkelijkst te vinden in de 
vroege ochtend als het nog koel en vochtig is.

Bedenk dat slakken levende wezens zijn: 
doe altijd rustig en vriendelijk, en pak ze alleen 
op aan hun huisje.

Slakken zijn planteneters: ze eten graag groene bladeren. Leg 
eens een blad aan het eind van de racebaan om te zien of je 
kampioenen daardoor nog sneller kruipen!

Nu ze weten hoe het moet, zet je 
de slakken terug in de startcirkel en 
houd je een nieuwe race om te zien wie 
de kruipkampioen is.

Zet je slakken terug waar je ze gevonden 
hebt als je klaar bent met racen.

Avonturenpakket:
●  Een emmer of pot
• Een stuk krijt
• Een kom water
• Een glad oppervlak 
voor je racebaan, zoals 
een stoeptegel

1 .1 .

2 .2 .

7.7.

8.8.

3.3.

5.5.

6.6.

..



14 15

Dit is de bultrugwalvis bij nacht.
’t Is vloed, de golven kabbelen zacht.

Maak je eigen bultrugwalvis van een oude sok.

Maak een walvisvriend

   Nog meer avontuur:
Als de tuinkers groot en hoog is gegroeid, knip de sprietjes dan 
af en strooi ze over een salade of op je boterham. Zaai nieuwe 
tuinkerszaadjes en begin opnieuw. Hoeveel verschillende maten 
sokken kun je vinden om walvissen van te maken? Waarom maak je 
niet een hele familie! Je kunt ook een leeg slakkenhuis zoeken om op 
de staart van je walvis te plakken.

   Hints en tips:
De walvis in het verhaal is een bultrug. De ogen en vinnen van 

bultruggen zitten aan de zijkanten van hun lijf. Kijk naar de tekeningen 

in het prentenboek om te controleren waar je jouw ogen en vinnen 

moet plaatsen.

Als je geen knopen hebt, knip dan rondjes van karton of gebruik 

kleine steentjes voor de ogen van je walvis.

  

  Dit moet je doen:
Leg je sok plat neer en knip voorzichtig 
een derde deel van de bovenkant. Leg het 
afgeknipte stuk opzij voor later.

Vul de sok met de lepel voor driekwart 
met aarde. Vraag een volwassene om 
de sok open te houden, zodat de aarde 
helemaal tot in de teen komt.

Bind de sok dicht met het elastiekje. Je 
sokwalvis lijkt nu een beetje op een kikkervisje, met een groot, dik lijf en 
een wapperende staart.

Knip een grote driehoek uit het midden van het staartdeel, zodat die de 
vorm krijgt van een walvisstaart.

Neem het overgebleven stuk sok uit stap  en 
knip er twee vinvormen uit.

Plak met stukjes dubbelzijdig plakband 
de vinnen op het lijf van je walvis en de 
knoopogen op zijn kop.

Kneed de aarde rond in je walvis in de vorm die je mooi vindt.

Pak op de rug van je walvis een stukje sok tussen je duim en wijsvinger. 
Trek het omhoog en knip het af om een gaatje van ongeveer  cm 
doorsnee te maken. Dit is het spuitgat van je walvis.

Strooi wat tuinkerszaadjes in het 
spuitgat en zet je walvis dan op een 
zonnige vensterbank. Giet elke dag 
een beetje water in zijn spuitgat 
en al gauw zal de tuinkers 
beginnen te groeien. Nu 
lijkt het net alsof je walvis 
waterspuit!
  

1 .1 .

2 .2 .

3.3.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

..

Avonturenpakket:
• Een oude sok van een 
volwassene
• Een schaar
• Een beetje aarde
• Een lepel
• Een elastiekje
• Dubbelzijdig plakband
• Twee knopen
• Tuinkerszaadjes
• Een beetje water 
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Zelfs de meest avontuurlijke slak moet vroeg of laat even rusten om te eten. 
Maak een prachtig buffet voor je slijmerige vriendjes!

Slakkensalade

   Nog meer avontuur:
Je kunt een speciale saladedressing maken door aarde en water te 
mengen – leuk om je borden mee te versieren! Laat je saladeborden 
een nachtje buiten staan, en kijk de volgende ochtend of er nieuwe 
vrienden aan hebben geknabbeld.

  Dit moet je doen:
Begin met het verzamelen van de ingrediënten voor je salade. Verzamel 
allerlei verschillende soorten grassen, bladeren, bloemblaadjes en zelfs 
kruiden als je die kunt vinden. Zoek zo veel mogelijk kleuren en 
vormen, zodat je salade er straks bijzonder uitziet!

Knip met je schaar de grassprieten en blaadjes in 
slakkenhapklare stukjes.

Ga hiermee door tot je vier of vijf stapeltjes met verschillende 
ingrediënten hebt.

Nu kun je de salade maken! Bepaal welke ingrediënten je op elk bord 
wilt leggen, en bedenk dan hoe je je salades gaat presenteren. Strooi 
je de ingrediënten over het hele bord, of maak je veel kleine hoopjes? 
Probeer eens een patroon te vormen of een smiley te 
maken.

Avonturenpakket: Een plek met veel groene planten, 
een schaar en wat plastic borden of platte stenen.

   Hints en tips: 
Vraag altijd eerst aan een volwassene 
of je iets mag plukken of afknippen.

Je salades zien er prachtig uit op 
een kleurrijk tafelkleed: kleur wat papier 
of gebruik een oud stuk stof onder 
je borden.

Vergeet niet dat deze salades alleen voor 
slakken eetbaar zijn, niet voor jou!

5.5.

2 .2 .

3.3.

1 .1 .

Als je saladeborden klaar zijn, zoek je een plek om ze uit te stallen. 
Hoeveel verschillende soorten salade kun je bedenken? Stel het 
allerlekkerste menu voor je tuingasten samen!

..
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De slak ziet allerlei spannende dingen op haar avontuur, 
zelfs bergen die vuurspuwen! Maak zelf een minivulkaan.

Uitbarstende vulkanen

Nog meer avontuur: Maak vulkanen van verschillende 
vormen en groottes. Zet ook eens wat speelgoedautootjes rond je 
vulkaan. Kunnen ze wegrijden voor de lava 
bij ze is?

   Hints en tips:
Als je geen ijsstokje hebt, kun je het handvat van een 
theelepeltje gebruiken.

Als je geen pipet of spuitje hebt, kun je de azijn in je 
vulkaan gieten met een theelepel of een klein kannetje. 

  Dit moet je doen: 
Zoek een goede plek om je vulkaan te 
bouwen, ergens waar je rommel mag 
maken!
Bouw van aarde, zand of stenen een 
heuvel als een molshoop. Maak een gat 
in de bovenkant en duw het f lesje erin, 
tot de bovenkant ongeveer  centimeter 
uitsteekt.
Maak de zijkanten van de heuvel mooi 
door van bladeren of takjes mini-
boompjes te vormen en kiezelstenen neer 
te leggen als rotsblokken. Je vulkaan is af.
Neem de drie kopjes: vul er één voor 

de helft met azijn, één voor de 
helft met baksoda en één voor 

de helft met water. Voeg 
een paar druppels rode 
voedselkleurstof aan het 
water toe, zodat de lava 
straks rood zal stromen. 
Nu ben je klaar voor de 
uitbarsting!

Avonturenpakket:
• Aarde, zand of stenen om 
je vulkaan mee te bouwen
• Bladeren, stokken en 
stenen
• Een klein f lesje met 
een lange hals, zoals een 
voedselkleurstoff lesje
• Water
• Rode voedselkleurstof
• Azijn
• Baksoda
• Drie kopjes
• Een ijsstokje
• Een pipet of een plastic 
spuitje

Vul met de pipet of het plastic spuitje je f lesje met het 
gekleurde water tot de onderkant van de hals.
Schep met het ijsstokje vijf hoopjes baksoda in de f les.
Vul nu je pipet met azijn, duw hem helemaal tot onder in de 
f les en knijp al de azijn er zo snel mogelijk uit.
Stap achteruit en kijk hoe je vulkaan uitbarst: de rode lava 
stroomt langs de zijkanten naar beneden! Worden de bomen 
omgegooid door de stromende lava? Hoe ver komt de lava?
Blijf azijn aan je vulkaan toevoegen tot hij ophoudt uit te 
barsten. Als de f les op is, spoel je die uit 
met wat water en kun je alle stappen 
opnieuw volgen om je vulkaan weer 
te laten uitbarsten.

1 .1 .

2 .2 .

3.3.

6.6.
7.7.

..

8.8.

9.9.

5.5.
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Ideeën voor voorwerpen: 

Kun je het verhaal horen, voelen, ruiken en proeven?

Beleef het verhaal

Nog meer avontuur: Is het verhaal aan jou voorgelezen? 
Doe dan nu je volwassene de blinddoek om, zodat die het 
verhaal zelf kan beleven! Maak een beleef-verhaal van je andere 
lievelingsboeken, of gebruik je superzintuigen de volgende keer 
dat je een wandeling maakt om de wereld om je heen te horen, 
te ruiken en te voelen.

Dit moet je doen:
We houden allemaal van het verhaal van De slak en de walvis, maar heb 
je het boek ook wel eens gelezen zonder naar de plaatjes te kijken? Bij 
deze activiteit gebruik je je andere zintuigen om het verhaal te beleven 
met behulp van allerlei voorwerpen. Zo kun je iets aanraken, ergens 
naar luisteren en soms zelfs iets ruiken of proeven! Probeer niet naar de 
voorwerpen te kijken voor je begint, dan is de verrassing groter... 
Ben je er klaar voor? Lees dan snel verder!

Vraag eerst een volwassene om alle voorwerpen die je nodig hebt te 
verzamelen en op een dienblad of op tafel te leggen. Doe dan je blinddoek 
om: zorg ervoor dat er geen spleten zijn waar je doorheen kunt gluren!

Vraag je volwassene het verhaal voor te lezen, en je elke keer als een 
bepaald onderwerp wordt genoemd een voorwerp te geven om te voelen, 

te horen, te ruiken of te proeven. Als 
bijvoorbeeld het geglibber van de slak 
wordt genoemd, kan hij/zij met een natte 
verfkwast over de rug van je hand gaan, 

zodat je het slijmerige spoor voelt. In plaats 
van naar de plaatjes te kijken, gebruik je 

je andere zintuigen, zodat het verhaal in je 
verbeelding echt tot leven komt! 

Avonturenpakket: Het prentenboek De slak en de walvis, een 
aantal van de voorwerpen die hieronder worden beschreven, een 
dienblad of tafel om de voorwerpen op te leggen, een sjaal of een 

   Hints en tips:
We gebruiken onze ogen de hele tijd. Door ze te bedekken 
geven we onze andere zintuigen een veel betere kans, dus doe 
je best om niet te gluren!
Als je de smaak te pakken hebt, kijk dan welke andere 
voorwerpen je kunt gebruiken om het verhaal nog spannender 
te maken! 

Een 

ba naan om de 

walvisstaart te 

voelen voelen 

Sla met 

een lepel op een 

metalen pan om de 

schoolbel te 

horenhoren

Een 
ijsblokje om 

een ijsberg te 
voelenvoelen

Een zout-

korrel om de zee 

te proevenproeven

Giet 

scheutjes water 

over een blikje om 

golven te 

horenhoren

Een halve 
druif om de glibberige slak 
te voelenvoelen

Spat met 

water  druppels om 

de nevel te voelenvoelen die 

de walvis koel 

houdt 

Een f les 
zonnebrandcrème 
om de zomer te 

ruikenruiken


