Benodigdheden; afhankelijk van welke piraten spelletjes je wilt doen:
O Plank lopen: Leg een plank, een blauwe handdoek of kleed en eventueel wat haaienvinnen
van karton of krokodillen knuffeltjes klaar.
O Haaien voeren: Leg visjes geknipt van schuursponsjes en haaien gemaakt van karton klaar.
O Zeemeerminnetje Prik: Leg een zeemeermin met een losse straat van karton en een theedoek
en gummy of een punaise klaar.
O Visjes happen: Maak van soepstengels, snoepveters en een vissnoepje de hengels en leg een
theedoek klaar.
O Eilandje wisselen: Leg stoepkrijt klaar.
O Kanon schieten: Maak van lege blikken en de piratenlabels piratenblikken en leg deze klaar.
O De slapende dief: Koop of maak van karton muntjes en leg stoepkrijt klaar.
O Vliegende kogels piratendans: Leg zwarte ballonnen klaar en zoek een piratenmuziekje op.
O Piratentaal: Leg stoepkrijt klaar.
O Kogel stampen: Leg zwarte ballonnen, touw en een schaar klaar.
O Piraten poepen: Leg een lege fles, touw en een grote spijker klaar.
O Rust: Leg wat eten en drinken klaar.
O Zeemonsters tekenen: Leg stoepkrijt klaar.
O Boek: Leg een piraten thema boekje klaar.
O Krokodillendans: Leg stoepkrijt klaar en zoek een piraten muziekje op.
O Voor de Mannen met baarden, Houten been, Sterke zeebenen en Zwemmen piraten
spelletjes heb je niks nodig!
O Voor de laatste opdracht van de piraten spelletjes ‘Versla de reuzeninktvis’: Maak een inktvis
van een ballon en crêpepapier en hang deze ergens in huis op. Print de schatkaart uit en zet hier
een hint op waar de piraten straks de schat moeten zoeken. Plak de schatkaart vast aan de
achterkant van de inktvis met plakband.
O Begraaf een schat in de zandbak of verstop hem ergens anders. Op de schatkaart schrijf je een
hint die deze plek aangeeft.
NB: Mocht het regenen en je een gymzaal of andere redelijk grote ruimte tot je beschikking
hebben dan kun je met gebruik van hoepels in plaats van stoepkrijt alle piratenspelletjes ook
binnen doen. Mocht je geen grote ruimte hebben kies dan voor de spellen waarbij de kinderen
niet hoeven te rennen en die dus minder ruimte vergen zoals: Zeemeerminnetje prik, Visjes
happen, Piratenpoepen, Piratendans, Kanon schieten, Haaien voeren, Mannen met baarden en
Zeemonsters tekenen (teken ze op papier en leg deze op de grond). Met wat fantasie kun je
natuurlijk ook gewoon het Plank lopen en andere spelletjes als Zwemmen en Houten been
binnen doen. Laat de kindjes gewoon een rondje om de eettafel doen bijvoorbeeld of gebruik de
bank of een kleed als ‘dek’ om te schobben en de gang als mast bij de Piratentaal.

