
DE PLAYMAÏS-FABRIEK 

KLEEDJE/AANBRENG 

Vanwaar komen al die gekleurde Playmaïs-balletjes? Uit de Playmaïsfabriek natuurlijk. Toevallig ligt die fabriek 

net naast het speelplein. De directeur is een zenuwachtig type dat heel de tijd playmaïs als stressbal gebruikt 

en honderduit vertelt over zijn fabriek. Zijn doel: zoveel mogelijk verkopen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Playmaïs, ventilator of bladblazer, constructiemateriaal (tape, gootjes, touw, karton, buizen, latten, ...), 

afgeprinte kleurplaten, tandenstokers, papieren cakevormpjes.  

SPEELIMPULSEN           

Vooraleer je de fabriek mag betreden, moet iedereen een veiligheidsbril opzetten. Helaas zijn er te weinig. 

Geen nood: we maken er snel wat bij met ... Playmaïs! 

 

Produceren - Wanneer je op bezoek bent in de fabriek loopt er net vanalles mis. De machine die de playmaïs 

produceert spuwt (met een ventilator of bladblazer) alle bolletjes in het rond. Maak een constructie om de 

bolletjes goed op te vangen. Snel, want de directeur krijgt bijna een zenuwinzinking. 

 

Sorteren - Nu alle bolletjes gevangen worden, kunnen ze gesorteerd worden door de bandwerkers. Een sfeervol 

muziekje, een timer en een klein wedstrijdje af en toe fleuren de boel op. Zal team blauw, groen, geel of rood 

winnen? 

 

Decoreren - Je maakt de zotste constructies van playmaïs. Groenten, dieren, huisjes, auto's, ... alles is 

mogelijk. Als je de contouren van afgeprinte kleurplaten volgt, krijg je makkelijk een mooi kunstwerkje. 

Pinterest geeft je duizend-en-één ideeën. Tandenstokers erbij en je kan in 3D werken. 

 

Fantaseren - Laat je fantasie de vrije loop met je nieuwe creaties. Een poppenkastspel of een verhaaltje 

verzinnen en vertellen in een gezellige ruimte brengen de playmaïs tot leven. 

 

Recycleren - Oude playmaïs die al aan elkaar plakt is nog niet meteen voor de vuilbak. Kan je playmaïs 

doorgeven met je tenen, je neus, je tanden, ...? Of wat dacht je van een voelbak met playmaïs of een 

ballenbad zonder ballen. Het blotevoetenpad zal blij zijn met een extra bakje voelmateriaal. 

 

Verkopen - De directeur is pas tevreden als de verkoopcijfers de hoogte ingaan. Verzin een heuse playmaïs 

reclamecampagne met reclameborden uit playmaïs en een mooi versierde etalage. Playmaïs blijft gelukkig 

goed plakken op glas. Maak symmetrische figuren of sorteer de kleuren op het raam! Aan voorbijgangers 

worden playmaïs cakejes (beetje playmaïs in een papieren cakevormpje) uitgedeeld. 

 

Verteren - Playmaïs is niet giftig en eetbaar. Het smaakt niet zo lekker, maar het kan geen kwaad als er eentje 

in je maag verdwijnt. Geen probleem dus als iemand zich mispakt aan de cakejes ;)  

BEGELEIDERSTIPS  

Maak alles maar wat extra moeilijk voor oudere kinderen. De constructie kan grootser, de kleurplaten zijn niet 

nodig om fantasiedieren te maken, de sorteerwedstrijdjes worden nog uitdagender door een zot parcours,…  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

