BOOMCARS: GO-KARTS TUNEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Een jonge, enthousiaste garagist opent een garage waar de kinderen hun go-cart kunnen tunen of hun fiets
ombouwen tot een Harley Davidson.

MATERIAAL

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

Gereedschap, inkleding garage, go-carts of palletten en wielen, waardevol kosteloos materiaal,
knutselmateriaal, houten latten, pvc-buizen, reclamefolders van garages, oude auto-onderdelen,...

SPEELIMPULSEN
De garage: De eerste stap is het inrichten van een plek tot een echte garage. Zorg voor een werkbank met het
nodige gereedschap: hamers, spijkers, tangen, een zaag, een handboor en sleutels. Natuurlijk is er ook een
'brug' nodig. Die maken de kinderen met twee stevige schragen en een palet. Met een oud skateboard of een
verhuiswagentje kan de monteur er gemakkelijk onder. Wat oude banden en een radio maken de aankleding
compleet. En misschien kun je ook nog ergens wat oude overals vinden.
Boom-cars: Met waardevol maar goedkoop materiaal knutselen ze verder: een brede uitlaat, een breder stuur,
grote koplampen, stoere brede bumpers, led-lampjes, zijpanelen, enzovoort. Ze kunnen ook allerlei stoere
tekeningen aanbrengen met een sjabloon. Eventueel kunnen de kinderen hun fiets ombouwen tot een Harley
Davidson.
Blinken: Een echte getunede go-cart moet ook even hard blinken als zijn eigenaar. Grondig schrobben en
'simoniseren' dus!
Een auto maken: Heb je geen go-carts dan kan je het onderstel maken uit een oud pallet. Er komen wielen uit
de doehet-zelfzaak onder. Vervolgens wordt de pallet omgebouwd tot een echte auto met houten latjes, pvcbuizen en grote stukken karton. Heel leuk zijn echte auto-onderdelen voor de afwerking (een stuur, een
achteruitkijkspiegel). Ga 'ns langs bij een aantal garages. Misschien hebben ze nog wat oude onderdelen liggen.
Met een oude accu die nog wat werkt wordt de auto nog echter: je kunt er een radio op aansluiten of de
lichten aansteken.
De showroom: Hier kunnen kinderen hun voertuigen presenteren. Om klanten te lokken, maken ze bordjes en
reclamefolders uit allerlei autoreclames. Zelf schilderen kan natuurlijk
ook. Voor de officiële opening van de garage moeten er hapjes gemaakt worden. Misschien kunnen de klanten
een testritje maken op een testparcours? Of een rijbewijs halen onder het strenge maar goedkeurende oog van
de politieagent.

BEGELEIDERSTIPS
Geef voorzetten en wat technische hulp, maar laat vooral de kinderen hun eigen fantasie uitwerken!
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

