ALLO, ALLO. COMMUNICATIE TUSSEN KAMPEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Een geniale maar gestoorde uitvinder komt langs met hoogtechnologische snufjes. Hij vraagt beleefd om hij ze
mag testen in de kampen.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Tuinslang, trechter, touw, fietswielen, borstelstelen, papier, enveloppen, blikken, kartonnen buizen,
regenpijpen in pvc...

SPEELIMPULSEN
Geheim communicatiesysteem tussen twee kampen: Met oude tuinslagen kan je tussen de verschillende
kampen boodschappen doorgeven. Graaf de tuinslangen in tussen twee kampen en voorzie aan elk uiteinde een
trechter. Je kan nu echt telefoneren. Om afluisteren te vermijden spreek je best een geheime code af.
Teleferiek: Met wat touw en twee oude fietswielen kan je een teleferiek maken om materiaal te transporteren
van het ene kamp naar het andere. De fietswielen monteer je op twee borstelstelen zodat je de wielen kan
doen draaien. Span nu je touw tussen de twee wielen en hang er twee mandjes aan. Het is heel belangrijk dat
de stokken goed vast zitten aan het kamp en dat het touw goed gespannen is.
De Post: Maak met houtafval voor elk kamp een brievenbus. Zo kan je echt post bezorgen aan een ander kamp.
Laat je fantasie de vrije loop en bouw een postkantoor waar de brieven worden afgestempeld. Ontwerp
postzegels van het speelplein.
Blikjestelefoon: Met twee oude conserveblikken en een stevig touw kan je met elkaar communiceren. Zorg er
gewoon voor dat het touw stevig gespannen blijft.
Buizenpost: Met oude regenpijpen in pvc kan je in je kamp boodschappen doorgeven van het eerste verdiep
naar beneden. Steek je boodschap in een kartonnen koker.

BEGELEIDERSTIPS
De kinderen hebben jouw technische hulp nodig om deze impulsen tot een goed einde te brengen. Zorg er wel
voor dat jij niet diegene bent die aan het spelen is in plaats van de kinderen. Neem niet het werk uit de
handen van de kinderen maar laat hen ook hun eigen ding doen.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

