GEHEIMZINNIGE SEKTE DER WATERHOOFDEN
KLEEDJE/AANBRENG
Dikke Druppel, hogepriester van de Geheimzinnige Sekte der Waterhoofden, heeft net een geheime bron
gevonden op het speelplein en hij wil dat daar meteen een tempel wordt gebouwd.

MATERIAAL

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

Inkledingsmateriaal, verkleedgerief, schmink, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, emmers,
bekertjes, bassins, plantenspuiten, ...

SPEELIMPULSEN
In dit fantasiespel kan je een aantal van de bovenstaande impulsen integreren. Kleed een lokaal in als de
tempel van de Geheimzinnige Sekte der Waterhoofden. Kleed alles mysterieus in met wierook en veel voile.
Maak ook een beeld van de god HATWEEOOOO die door de sekte wordt vereerd. Verkleed jezelf met blauwe
doeken en schmink jezelf met allerlei eigenaardige tekens.
Loop in een stoet over het speelplein en probeer de eerste volgelingen te ronselen. Als ingangsproef moeten de
kinderen 10 tellen hun hoofd onder water kunnen houden en je wordt flink gewassen achter je oren.
In de tempel volgt een ritueel waterballet en de rituele gezangen van het gorgelkoor. De sekteleden betoveren
water en proberen hun brouwsels aan te smeren bij de andere kinderen. De sekteleden knutselen ook een
'waterreservoir' dat ze de hele tijd bij zich hebben (ze kunnen immers niet zonder Heilig Water) of ze spuiten
met het water in hun gezicht de Subtiele Verfrisser (een plantenspuit). De kinderen proberen hun sekte zo
groot mogelijk te maken tot iedereen meedoet en het hele speelplein in de ban is van HATWEEOOOO.
Sommige animatoren vinden, samen met een aantal andere kinderen, dat er toch iets niet pluis is en samen
begin je de sekte te onderzoeken. Kunnen jullie de sekte tegen houden, voor ze het hele speelplein in hun
macht hebben?

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 daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en hen
bij het fantasiespel te betrekken.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

