COMPLEET GESCHIFT.
KLEEDJE/AANBRENG
Een kleedje bij tieners zit dubbel. Dikwijls is het voldoende om 'sec' te zeggen wat de activiteit is. Maar als je
jezelf niet te ernstig neemt en zelf plezier beleeft aan je inkleding, is het voor tieners wel nog leuk om mee te
stappen in je aanbreng.

MATERIAAL

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

Eieren, groot karton,witte lakens, verkleedkleren, knutselmateriaal allerlei, lippenstift en andere make-up,
een roze bal, een gezonde dosis gestoordheid

SPEELIMPULSEN
Maak een schilderEI: voorzie een heleboel eieren. de opdracht: maak hiermee een mooi schilderij (een
adembenemend wintertafereel, een abstract meesterwerk van Picasso,...) Het is handig als de tieners gebruik
kunnen maken van een vuurtje, mixer en ander keukengerief. Zo kan je van een spiegeleitje een leuke zon
maken, opgeklopt eiwit kan dienen als wolken of sneeuw; vergeet ook de eierschalen niet!Zoek desnoods voor
inspiratie op voorhand al wat prenten of foto\'s die je achteraf zo goed mogelijk probeert na te maken. Het
schilderij wordt gemaakt op een groot stuk karton. Lachen (en eieren) geblazen maar wel een smerige boel en
een beetje jammer dat je 't schilderij niet kan ophangen achteraf!
Egg-ion Painting: Vul een heleboel uitgeblazen eieren terug op met verf, aangelengd met water. Span een
doek tegen de muur en kEIl de eieren tegen het doek! Misschien moet je eerst een katapult maken om de
eieren vakkundig af te schieten?
Superheld voor één dag: Voor deze activiteit hebben je tieners wel wat fantasie nodig... en de nodige durf.
Zorg voor een stapel verkleedkleren en knutselmateriaal. De tieners bedenken even welke superheld ze willen
zijn ( een bestaande of zelf verzonnen)en gaan aan de slag. Maak met karton een sjabloon om je superheld
logo overal op te zetten, spuit je haren in een andere kleur of zorg voor een heldhaftig kapsel. Een cape mag
zeker niet ontbreken. Echte superhelden beschikken ook over attributen, bovennatuurlijke krachten en af en
toe zelfs een speciaal vervoersmiddel... Een cd\'je met enkele superhelddeuntjes kunnen je helpen de sfeer op
te snuiven.
En dan? De wereld redden natuurlijk! Ga op pad, op het speelplein of op straat en behoed de wereld van HET
Gevaar! Help mensen veilig oversteken, ga een mier redden, zorg ervoor dat voetgangers niet nat worden van
de regen, red het speelplein van het Kwaad, bedenk rampenplannen en evacuatie oefeningen...
En vergeet je bovennatuurlijke krachten ( en fototoestel) niet!
Flairvoetbal: Speel met je tieners een matchke voetbal, maar deze keer met extra aandacht voor de meisjes.
Ook de jongens spelen deze keer volgens deze regels!
de juiste kledij: flairvoetbal speel je met lippenstift op je lippen, hoge hakken, een strak T shirtje en veel
juwelen.
aangepaste regels: elke interpretatie van buitenspel is correct, spelen doe je ( wegens hoge hakken) best op
beton,de bal moet roze zijn, tijdens het spel is iedereen vriendelijk en beleefd, de rugnummers zijn
merknamen van kledij ( vb. Chanel nr. 5), de cheerleaders zijn even belangrijk dan de spelers, enz...
En wie durft dan nog zeggen dat meisjes niet kunnen voetballen?!

BEGELEIDERSTIPS
Misschien zie je jouw tieners dit (nog) niet doen. Werken met tieners is een proces van vallen en opstaan. Geen
goesting is ook écht geen goesting. Bouw langzaam op. Geef ze stap voor stap meer ruimte en
verantwoordelijkheid. Ook op vlak van 'onnozel doen' kan je ze een heel eind meekrijgen, als je een goede
band hebt opgebouwd. Werken met tieners komt neer op een uitgekiend spel van 'geven en nemen'. Op den
duur weten tieners dat ze veel toffe dingen kunnen uitspoken samen met jou, op voorwaarde dat ze zich een
beetje gedragen. Maar voor ze dit door hebben moeten ze eerst een paar keer met hun kop tegen de muur
lopen. Je hebt veel geduld nodig en waardering voor het zoeken en tasten van dit charmant tienervolkje.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

