
Opdrachtenblad  

Jullie gaan foto’s maken met je mobiel in de wijk. Gekke foto’s, met voor iedere foto een opdracht. Zodra je 
een foto gemaakt hebt, stuur je deze door naar de leiding met de titel, en soms met een antwoord op een 
vraag erbij. Jullie krijgen punten voor de foto’s en voor de antwoorden. Let op: 1 foto per opdracht 
doorsturen! Doe je best en wees creatief! 

Telefoonnummer leiding: ……………………………………………….. 

1. Wilde dieren 
Op safari gaan is zoeken naar wilde dieren. In Nederland is dat misschien een beetje lastig. 
Alhoewel…. Als je goed kijkt, vind je vast wel een dier in het wild. Maak een foto van een ‘wild’ 
dier.  

2. Leeuw   
Vindt een kat en maak er een foto van, zodat het net een wilde leeuw of andere katachtige lijkt! 

3. Giraffe  
En giraffe kan zijn nek uitsteken en iets zien wat jij niet ziet! Maak een foto over een schutting of 
over een muurtje van iets wat je niet kunt zien als je gewoon op de grond staat. Vraag van tevoren 
toestemming als je bij mensen de tuin fotografeert.  
Kijk vooruit op het komende jaar met de tienergroep en beantwoord allemaal de volgende vraag: 
Wat is jouw hoop voor komend seizoen? Stuur alle reacties door! 

4. Bij de waterbron 
De meeste dieren verzamelen zich rondom een plek waar ze kunnen drinken of eten. Maak een 
foto van mensen (mag ook uit je eigen groepje) die duidelijk aan het eten of drinken zijn.  

5. Wolf  
Vraag iemand of je de hond even mag uitlaten. Beloon het dier met een aai of hondenbrokje. Maak 
er een foto van.  

6. Olifant  
Dit zijn echte kuddedieren. Ze lopen vaak achter elkaar aan. Zoek zoveel mogelijk mensen op en 
vraag of ze samen met jullie in een rij achter elkaar willen staan en op de foto willen. Maak een 
foto.  
Beantwoord de vraag: Wat zou je nog eens willen doen met jullie kudde, ehhh, groep?  Stuur twee 
van de reacties door! 

7. Mier  
Een dapper en sterk dier. Ga op zoek naar een kleine, dappere mier. Laat hem groot lijken op de 
foto.  

8. Zebra (pad) 
Help iemand oversteken en maak er een foto van.  
Beantwoord de vraag: Zou je het leuk vinden om met je tienergroep eens iets voor een ander te 
doen? Wat zou je leuk vinden om te doen om samen anderen te helpen? Stuur zoveel ideeën op als 
je wilt! Eén idee is ook goed. 

9. Aap  
Een aap is enthousiast en een beetje gek, je kunt er uren naar kijken. Maak een zo gek mogelijke 
apenfoto van je eigen groepje.  
Beantwoord allemaal de vraag: wie wil jij na-apen, wie is een voorbeeldpersoon voor jou? Stuur alle 
reacties door! 

10. Luiaards en vleermuizen 
Wat hebben vleermuizen en luiaards met elkaar gemeen? Ze hangen vaak ondersteboven. Maak 
een foto van tenminste drie teamleden die ondersteboven staan of hangen.  

 

Als jullie alle opdrachten hebben doorgestuurd ga je direct terug.  



 


