
SKATTEJAG:  

Vind die volgende artikels buitekant.  Wanneer julle terugkom, vat ‘n blaai, 
pritt en wat julle ookal wil van die artikels op die tafel, en maak ‘n 
kunswerk daarmee. Probeer so kreatief as moontlik wees.  Julle moet aan 
die res kan verduidelik wat julle gemaak het, en hoekom.

ARTIKELS OM TE VIND:

Items om te vind  as item gekry 
het

1 Iets wat bruin is
2 Iets wat glad is
3 Iets wat ‘n reuk het
4 Iets wat gedraai is
5 Iets wat soos ‘n Y lyk
6 Iets wat jy kan gebruik om iets mee te bind
7 Iets wit
8 Iets skerp
9 Iets grof 
1
0

Iets rond

1
1

Iets wat ‘n gat in het

1
2

Iets wat deurskynend is

1
3

‘n Veer

1
4

‘n Stuk rommel

1
5

‘n Stokkie

1
6

‘n Klippie

1
7

2 verskillende soorte blare

1
8

Enige iets wat julle dink mooi is 
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