BAY-WATCH. FANTASIESPEL AAN HET PLOETERBAD
KLEEDJE/AANBRENG
Er moet nu ook een redder bij het ploeterbad staan voor de veiligheid. Hij/zij besluit om een heel team
redders op te leiden, kwestie van zeker te zijn!

MATERIAAL

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

Verkleedkleren, inkledingsmateriaal, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, ploeterbad, ...

SPEELIMPULSEN
Je kan beginnen door samen met de kinderen de nodige inkleding in elkaar te knutselen: een hoge stoel, een
reddingsboot, reddingsvesten, reddingsboeien, vlaggen, toeters, het logo van de redders (zo'n golven, weet je
wel) om op je T-shirt te kleven, een kabieneke, een EHBOpost ...
Je vindt dat de kinderen er nog wat slapjes uitzien. Ze moeten wel iemand uit het water kunnen halen! Je kan
allerlei fitnessoefeningen nabootsen of zelf fitnesstoestellen knutselen (een halter, zo'n rektoestel uit
binnenbanden van fietsen, een loopband met plastiek en bruine zeep, ...). Flink trainen!
Het oog wil ook wat natuurlijk. Eerst oefen je wat sierlijke loop- en reddingsbewegingen uit Baywatch, in slowmotion natuurlijk. Daarna trek je naar het ploeterbad voor een sierlijke 'duik'.
Dan is het tijd voor actie! Eerst moet je zo cool mogelijk naar het water staren. Dan moet je plots weglopen
om een pop redden die op de bodem van het ploeterbad ligt. Die moet je dan mond op mondbeademing geven.
Je kan ook een wedstrijdje houden onder redders: zolang mogelijk je adem inhouden onder water, je
reddingsboei zover mogelijk weggooien, zolang mogelijk cool kijken zonder in de lach te schieten, om ter
snelst een kruisverband leggen ...

BEGELEIDERSTIPS
Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke
rol om het fantasiespel te doen slagen. Het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van
de kinderen te stimuleren. Durf je fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. Geef
ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. Geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen.
Geef je impulsen niet allemaal in één keer. Hou er een paar achter de hand. Wanneer je ziet dat ze vast
zitten, kan je hen zo verder brengen in hun spel. Geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de
kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en hen bij het fantasiespel te betrekken. Probeer een
evenwicht te zoeken en niet te pushen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

