
DE KEUKENKAST. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Als rattenman kan je nooit slapen 's nachts. Op een vervelende nacht heb je de keukenkast ontdekt. Niet enkel 

vind je daar koekjes en knabbeldingetjes, het biedt ook een uitzonderlijke hoeveelheid entertainment aan 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Alles wat de keukenkast herbergt... Een keukenkast bevat vaak meer dan je op het eerste zicht zou denken. Ga 

eens op ontdekkingtocht. De volgende ideetjes zijn gemaakt op basis van de gemiddelde keukenkast. Misschien 

heb jij deze materialen niet, maar ander en beter. 

SPEELIMPULSEN           

Koken: 

- met overschotjes van zoete dingen (allerlei koeken, brood, rozijnen ...) kan je bodding (broodpudding) 

maken. Maak een zacht papje van de overschotjes en melk. Voeg er 4 tot 6 eieren bij met 4 tot 6 lepels suiker. 

Eventueel aanvullen met 'zoete kruiden' zoals kaneel, cacao, vanille... Drie kwartier in een oven schuiven van 

180°C warm en klaar is kees. 

- theexperimenten: met verschillende zakjes thee is het leuk experimenteren. Probeer eens rozebottel met 

gewone zwarte thee of groene thee met kamille of maa het nog ingewikkelder... Als het aanslaat kan je ook 

eens gaan snuffelen in de struikjes rondom het speelplein. Vind je geen lindeboom, kamilleplant, brandnetels, 

munt? En als het te warm is: ijsthee 

Fantasie: 

- Bokalen tentoonstelling: potjes en bokalen kan je bebruiken om dingen in bij te houden. Levend of niet 

levend. Maak met doorzichtige potjes een omgeving voor insecten die je buiten vindt. Zoek op de zolder naar 

spinnen, graaf een put en zoek wormen, lok mieren met een appel. Berg ze op in een potje met aarde, takjes 

en/of bladeren. De potjes kan je ook vullen met andere leuke dingen zoals legomannetjes of kleine pruts uit 

het materiaallokaal. Zet wat tafels, maak het lokaal gezellig, hang wat spotjes op de juiste manier. En dan 

hopen dat de bezoekers een mooie inkom willen betalen. 

- Alles op zijn kop: fop je hoofdanimator of verantwoordelijke door alles in de keukenkast op zijn kop te 

zetten. Draai de kopjes om, leg het bestek omgekeerd, zet de borden met de onderkant naar boven. Snel en 

stil zijn is de boodschap. En dan op de loer gaan liggen... 

Bouwen 

- Bestektoren: steek een paar vorken met hun onderkant in een plakje klei en bouw verder. Wie raakt het 

hoogste? Zeer leuk in combinatie met stukjes wol of dun touw: nu kan je een mini-sjor-bouwwerkje maken. 

- Glazenvullerij: stapel plastieken bekertjes op elkaar. Na een tijd giet je twee grote flessen water uit in de 

bovenste beker. Welke beker zal na afloop het meeste water bevatten? Gokken maar: hang jou stickertje op 

het glas dat jij denkt zal gaan winnen. Maar hoe hoger je glas staat, hoe duurder het kost om in te zetten. 

Knutselen: 

- Schoon borden: Zijn de borden op je speelplein ook zo maagdelijk wit? Met porseleinverf kan je borden 

beschilderen. Na het inbakken blijft alles hygiënisch voor gebruik: je kan uit een geschilderd bord eten! En 

geef nu toe: het is toch leuker te eten uit een bord met zotte tekeningen of schunnige mopjes; 

Muziek: 

- Glazen plingelen: vul al de glazen die je vindt op verschillende hoogtes. Als je voorzichtig op de zijkant slaat 

boven het waterniveau, krijg je verschillende toonhoogtes te horen. Krijgen jullie een liedje gecomponeerd? 

Fine tunen kan je met een rietje. De ritme sectie staat klaar met potten en pannen 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Niet elke keukenkast biedt hetzelfde materiaal aan. Sommige zijn vrij weinig bevoorraad, andere keukenkasten 

zijn inspiratiebronnen vol (speel)materiaal. Ga op ontdekking. Leg een materiaal niet te snel weg, sla geen 

materialen over waar je op het eerste zicht toch niets mee kan doen. Bedenk bij alles wat je tegenkomt 

minstens 1 speelimpuls. Het geeft je vast nog meer ideeën. Probeer te combineren met verschillende 

spelsoorten: niet alleen koken maar ook knutselen, spelen, bouwen, fantaseren kan met een keukenkast. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

