
GIPSARCHEOLOGIE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een aardbeving op het speelplein. Alle tafels en stoelen liggen op de grond, een massa stof en puin. Wanneer 

de kinderen aan het bekomen zijn, blijken er veel gewonden te zijn. Hier is duidelijk werk aan de winkel. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Gipsrollen, Nivea of een andere hydraterende crème, kommetjes met water, handdoeken, spiegel, kleine 

voorwerpjes (kurken, koffielepel, knikkers, ...), verf, penselen, parels, slingers,... 

SPEELIMPULSEN           

De basis 

 

Als voorbereiding laat je een gipsrol eerst in kleine stukken knippen of scheuren. Dit gaat namelijk niet als je 

al bezig bent en natte handen hebt. 

De persoon die het masker krijgt, smeert zijn gezicht dan goed in met crème en zeker bij de wimpers en 

wenkbrauwen. Deze persoon gaat liggen. Je pakt een stukje gipsverband dompelt deze onder in water, legt 

deze op het gezicht van de andere persoon en smeert dit geheel mooi glad, zo werk je dakpansgewijs verder 

tot je het hele gezicht hebt gehad met uitzondering van de neusgaten. Controleer dan of je overal een mooie 

dikte hebt van het gips (ook aan de randen van het masker) wannaar de persoon met het masker door met zijn 

gezicht te bewegen voorzichtig mag proberen het masker bij zichzelf af te zetten. 

Door de lichaamswarmte van iemand droogt het masker heel snel en is meestal na een paar minuten al droog 

genoeg om af te kunnen zetten. 

 

Nog?!? 

- Heb je er al eens gedacht om je arm, voet, knie, schouder, à in te gipsen? 

- Je kan je gipswerk leuker maken door het een 3D-effect te geven. Je kan op het gezicht, arm of been kleine 

voorwerpjes leggen: koffielepeltje, knikker, kroonkurk, à gips deze samen in. Op het einde krijg je een niet 

voor de hand liggend resultaat. 

- Je gipswerk hoeft niet klaar te zijn één keer het van het lichaam verwijderd is. Met verf en andere versiering 

kan je er een echte kunstwerken van maken. 

- Je kan met gips niet alleen afdrukken maken van je lichaam maar ook van: kommen (je krijgt er zo een 

tweede gratis exemplaar bij), natuur (afdrukken,stukken schors, planten), dierensporen (maak een ring uit een 

PVC-fles en zit dit rond het spoor). 

- Je maakt een abstract kunstwerk. Door er een gipsafdruk van te maken, wordt het nog abstracter. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Als je de oogleden bij iemand dichtsmeert moet je proberen zoveel mogelijk van boven naar beneden te 

wrijven bij het gladstrijken. Op deze manier wrijf je namelijk in de richting van de wimpers mee zodat deze 

minder snel komen vast te zitten in het gips. Het goed insmeren van de oogkassen met crème is hierbij ook 

belangrijk. Gips geeft veel rotzooi. Het opruimen van de troep vinden wij het gemakkelijkst gebeuren op een 

pragmatische manier. De grote troep pak je zo op en gooi je in de vuilnisbak, nu draag je de tafels naar buiten 

en gooi er gewoon een bak met water overheen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

