GROTE MENSEN DINGEN DOEN
KLEEDJE/AANBRENG
Je kan een soort speeldorp of speelstraat maken met allerlei winkels en bewoners. Elke (halve) dag kan je één
van deze mensen voorstellen (bvb. naar aanleiding van hun bezoek aan het containerpark).

MATERIAAL

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

Afhankelijk van de concrete 'speelhoek' die je maakt.

SPEELIMPULSEN
Kleuters zijn zot van grote mensen dingen. Echt materiaal (zie vorig speelidee) vormt hiervoor de perfecte
aanleiding.
Kuisploeg: Gewapend met emmers, kuisproduct, dweilen, sponsen ... trek je door het speelplein: de ramen
wassen, dweilen, schuren, schrobben ...
Sarma de luxe: Zoals overal vind je ook op het speelplein een supermarkt. Door allerlei kartonnen dozen aan
elkaar te kleven kan je winkelrekken maken. Die rekken kan je volstouwen met lege verpakkingen. Aan de
muur kan je reclameblaadjes hangen en uit een kartonnen doos kan je een kassa knutselen. Als animator kan je
jezelf verkleden in winkelier(ster) en zo het spel op gang zetten. Bezorg de kleuters ook wat speelgeld. Daarna
gaat de winkel open. Je kan een praatje maken met de klanten, helpen inpakken (in hun handtas of in een
papieren zakje). Natuurlijk heb je het ontzettend druk en moeten de kleuters je helpen. Zo nemen ze stilaan
de winkel over en spelen ze er zelfstandig mee. Of ga eens op winkelbezoek en laat de kleuters, na goede
afspraken met de winkelier, zelf op ontdekkingstocht gaan in de winkel.
Bakkerij Tom Poezeke: Samen met de kleuters kan je gekleurd zoutdeeg maken. Laat de kleuters eerst 2
bekers bloem en 1 beker zout vermengen en een berg maken. Laat ze vervolgens een krater maken in de berg.
In die krater giet je dan 1 beker water. Laat de kleuters water en deeg mengen (eerst met één vinger) en
kneden. Hou een oogje in het zeil en voeg waar nodig water en/of bloem toe. Je kan voor alle zekerheid zelf
ook wat zoutdeeg op voorhand maken. Hier en daar moet je misschien ook even bijspringen bij het kneden.
Terwijl de kleuters kneden kan je de plakkaatverf toevoegen. Laat de kleuters zelf hun kleuren kiezen. Daarna
kan je echt een bakkerij beginnen. Iedereen die wil krijgt een witte muts op. Tip: een koksmuts is snel
gemaakt met een lege broodzak. De gekste creaties verschijnen: blauwe taartjes met groene bollen, oranje
tompoezekes of paarse pistolets. Je kan ook zand koken samen met water en maïzena. Daardoor krijg je een
brij die je zeer goed kan kneden. Hiermee kunnen de kleuters ook allerlei figuren boetseren. Met een oude fles
kan je deeg rollen, je kan er figuurtjes uitsteken. Dan gaat alles in de oven (vb. kartonnen doos), met een
schop of roeispaan eruit halen. Ten slotte kan je de bakkerswinkel openen: etalage maken, taartdozen,
inpaklint voor rond de doos, schort, geld (kroonkurken) en kassa, papieren zakjes ...
Bouwvakker spelen: Muurtjes bouwen met echte bakstenen, timmeren, ... Ga eens bij de vakbond om petten
en plastiek zakken of nog leuker, geef hun plastieken zakken en laat hen dit zelf maken. Dat geeft de betoging
die je organiseert, voor meer schafttijd bijvoorbeeld, een extra cachet.

BEGELEIDERSTIPS
Zorg voor veel leuk materiaal en een prikkelende voorbeelden (prentjes, foto's, verhaaltjes, een bezoekje, ...).
Start de activiteit op door eerst zelf te spelen. Na verloop van tijd kunnen de kleuters het overnemen en zelfs
grotendeels zelfstandig spelen.
Hou als begeleiding nog wat extra impulsen achter de hand die de activiteit nieuwe schwung kunnen geven.
Laat kleuters zelf een naam bedenken en een bord maken voor hun winkel.
Tip: Maak een stappenplan bij het maken van bijvoorbeeld brooddeeg. Zo kunnen kleuters ook zelf zien wat,
hoe en kunnen ze zich ten volle inzetten.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

