BLINK-BLINK, JUWELEN VOOR STRALENDE VERSCHIJNINGEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Laboratoire Zjuweljee doet het speelplein een dagje stage cadeau. Je mag in het labo op voorwaarde dat je
chichi kleren draagt met opgestoken haar, gel voor de mannen, hoge hakken, blinkende spullen.

MATERIAAL

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

Kralen, rijgdraad, pareltjes, ijzeren klemmetjes van wasknijpers, garen, papier, wasco's,, satéstokjes, lijm,
strijkparels, sluitingen voor kettingen, oorbelhangertjes, tangen, ...

SPEELIMPULSEN
Zelf kralen maken: dat kan met verschillende materialen. Zoals van papier: scheur een lange driehoek uit
papier, leg de basis van de driehoek op een satéstokje en rol het papier op, doe een klein beetje lijm op het
puntje van de driehoek om het uiteinde vast te maken. Als je het papier op voorhand kleurt met bv. wasco's
krijg je een kleurrijke parel. Ook mogelijk zijn kleien kralen, bloemknopjes, papier maché, ytongblokjes ...
Echte juwelen: echte armbandjes, kettinkjes, oorbellen, enkelbandjes ... met echte pareltjes die je rijgt met
echte rijgdraad volgens eigen inspiratie of een voorbeeldje uit een écht juwelenboekje.
Hangertjes maken: je kan ze maken in alle mogelijke vormen door pareltjes in een patroon te rijgen, te
kleien, ... Voor het stoerdere werk: draai je wat ijzerdraad rond een steentje of een knikker. Zo krijg je een
hangertje waar ook de jongens mee durven pronken.
Wasknijperijzertjes: doe het hout van de wasknijper. Hier kan je later ook nog mee knutselen. De ijzertjes
haken mooi in elkaar. Voor je ze in elkaar haakt kan je er een pareltje op rijgen. Zo kan je kleurrijke
armbanden en kettingen maken. Een tangetje kan een handig hulpmiddel zijn om de ijzertjes wat te plooien.

BEGELEIDERSTIPS
Geef de kinderen voldoende ruimte om 'hun eigen ding' te doen. Een voorbeeldje kan mooi zijn maar ook
onrealistische verwachtingen creëren en de creativiteit inperken.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

