
BLOEMETJESSCHIKKEN, SPEELPLEIN-STYLE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Flower power, leve de hippies! Er wordt een heuse hippieparade georganiseerd. En uiteraard moet die er 

bloemig uitzien. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Echt materiaal: bloemen, oasis, stenen schalen, schaar, kniptang, dunne ijzerdraad, ... 

Of als je gaat voor namaakbloemen: crèpepapier, waterverf, koffiefilters, dunne ijzerdraad, pijpenragers, 

satéstokjes, … 

SPEELIMPULSEN           

Een écht bloemstuk: dat vraagt levend materiaal en dat kost wel wat maar je kan evengoed de natuur 

intrekken op zoek naar mooie bloemen, bladeren, grassprieten, boomschors en zovoort. Je kan de kinderen 

misschien vragen of ze wat 'bloemen uit eigen tuin' meebrengen of bij de buren gaan rondschooien voor 

bloemetjes uit de tuin of een takje van hun vlinderstruik... Wie weet heeft de bloemist in jullie dorp wat 

verslenste bloemen die hij niet meer kan verkopen. Het vragen waard! In elk geval: een écht bloemstuk maken 

klinkt misschien wat duf maar kinderen vinden het gegarandeerd leuk om met écht materiaal aan de slag te 

gaan. 

 

Een boeketje koffiefilters:: zet een koffiefilter omgekeerd op je hand en beschilder hem met waterverf. Door 

je penseel vochtig genoeg te maken lopen de kleuren mooi door elkaar. In de zon droogt de filter snel. Heb je 

een drietal filters afgewerkt, dan kan je ze in elkaar zetten. De onderkant frommel je tot een punt. Daar draai 

je een stukje ijzerdraad of een pijpenrager rond; die dient als steel. En je eerste bloem is af... 

 

Bloementapijt:: uit crèpepapier of servietten kan je veel en mooie bloemen maken. Je kan er een 

bloementapijt van maken. Daarvoor teken je eerst een figuur uit op groot karton of met krijt op een 

speelplaats en bepaal je welk vakje welke kleur moet krijgen. Zo wordt het 'bloemengeschik by number'. 

 

Een smakelijk boeket:: prik kleurrijke snoepjes op satéstokjes. Door de stokjes te schikken zoals een 

bloemenruiker krijg je een smakelijk boeket. Dit kan natuurlijk ook met groenten: sla, komkommerslierten, 

wortelstaafjes, radijzenkopjes,... 

 

Praalwagen:: winkelkarren, go-carts, bolderkarren of à een zelfgemaakte praalwagen kan je prachtig versieren 

met bloemen en ander natuurmateriaal of zelf gemaakte papieren bloemen. En dan al dansend rond de 

praalwagen het plein op. Slaat het aan? In elk geval met een vrolijk deuntje! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Geef de kinderen voldoende ruimte om 'hun eigen ding' te doen. Een voorbeeldbloemstuk kan mooi zijn maar 

ook onrealistische verwachtingen creëren en de creativiteit inperken. Laat ze maar wat klooien. Des te 

verrassender de resultaten! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

