
de leeuwerikenjacht
van 

Omdat echte scoutsers veel meer kunnen dan 
enkel leeuweriken spotten, hebben we voor 

jullie nog enkele uitdagingen!
 Hoeveel punten kan jij scoren?

Je scoort alvast één punt per leeuwerik die je kan spotten, succes!

Hang zelf een tekening aan je raam 
voor je op pad gaat (10pt)

Doe je scoutshemd aan tijdens de 
jacht (10pt)

Ruim 10 zwerfvuil stukken op (5pt)

Zwaai naar minstens 5 mensen die je 
onderweg tegenkomt (5pt)

Neem een foto met een levend dier 
(6pt)

Stap achterwaarts tot aan het 
volgende huis wanneer je de 
kleurplaat ‘blij je te zien’ kan spotten 
(2pt)

Zoek 5 verschillende bloemen (3pt)

Post een briefje bij de 5de leeuwerik 
die je kan spotten (10pt)

Zoek de 5 verschillende kleurplaten 
(3pt)

Spring 10x op één been als je de 
kleurplaat ‘op pad in eigen stad’ 
tegenkomt (3pt)

Draai een rondje elke keer wanneer 
je huisnummer 10 passeert (2pt)
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