
DE INCREDEBIELEN. SPEELPLEINSE SUPERHELDEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een hulpeloos slachtoffer loopt in paniek op het speelplein. Kon er haar maar iemand helpen! Op dat moment 

komen enkele blitse superhelden aangelopen... 

MATERIAAL  
Waardevol kosteloos materiaal, knutselmateriaal, schmink, verkleedgerief, oude matrassen, speelgoedauto's, 

barbiepoppen, aardbal ... 

SPEELIMPULSEN           

 
* Vliegen: Eén speler ligt op de buik, de armen als vleugels uitgestrekt. Twee spelers nemen hem stevig bij de 

schouders en de bovenarmen, één speler neemt de held bij de enkels. De held spant zich helemaal op en wordt 

opgetild. Zo maakt hij een vlucht door de lucht. 

* Superkracht: De spelers zoeken naar dierennamen van hun lievelingsbeesten en worden superheld gebaseerd 

op hun lievelingsdier en zijn superkrachten. Maak nu bijbehorende borstlogo's, schmink je gezicht, doe een 

zwembroek boven je broek en maak een cape vast rond je nek. 

* Boots: Helden hebben boots. Plak met doorzichtige plakband eierdozen, wcrolletjes of youghurtpotjes onder 

je schoenen. Wikkel zilverpapier rond je enkels en je polsen. 

* Bodypaint: Voor de durvers kan je ook een stukje bodypainten om de superheld helemaal af te maken. 

* Van een tafel springen, je kunsten tonen op een matras, crossen over het terrein, stoer kijken (met de armen 

gekruist en de blik op oneindig). Met een ventilator laat je de cape wapperen. 

* Auto's: Superhelden dragen auto's op 1 vinger. Leg zo een parcours af met speelgoedauto op je vinger. 

* Barbies redden: Verdeel je ploeg in twee. Verzamel een aantal (barbie)poppen. Laat beide partijen strijden 

om de barbie's: barbie uit een boom redden, tienbal met barbies, geblinddoekt met je groep een krijsende 

barbie (een begeleidster) omcircelen, barbie opgooien, éénmaal klappen, en dan opvangen, daarna twee keer 

klappen, enz. 

* Spelen met de wereld: Als het speelplein een aardbal heeft kan je letterlijk spelen met de wereld! 

Met dank aan Wouter Verdegem voor de schitterende ideeën. 

 

 

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. 


