HET VIERDE BIGGETJE – BOUWEN MET PALETTEN
KLEEDJE/AANBRENG
Ken je het verhaal van de drie biggetjes en de boze wolf? Drie biggetjes bouwden een huisje om zich te
verstoppen voor de boze wolf. Het eerste biggetje uit stro, het tweede uit hout en het derde uit steen. De wolf
kwam en blies de twee eerste huizen omver. Het derde bleef staan.

MATERIAAL

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

Veel paletten, gereedschap (hamers, nagels, zagen, ...), verf in alle kleuren, plantjes, vuilniszakken, lijm, dik
stevig touw, (karabijn)haken, kapstokken, verkleedkleren,...

SPEELIMPULSEN
Wist je dat er ook een vierde biggetje was? Eentje dat van rap houdt en zich in alle stilte bezig hield om een
gigantische pimped-out crib uit paletten te bouwen?
- Big nr. 4 heeft veel paletten op de kop kunnen tikken en wil een volledige villa bouwen. Daarvoor huurt hij
kinderen in om te helpen. Zij worden betaald met drankjes en koekjes. En supertoffe biggenspelletjes als
pauze.
- Een loungebar met bankjes en salontafels is een absolute must. Vorm de paletten om tot banken en
salontafels. Voorzie verschillende hoogtes, geef ze een mooi kleurtje en werk af met zachte kussens.
- In de tuin van Big Nr.4 staat een grote boom (of een andere stevige constructie). Ideaal voor een
palettenschommel waar meerdere kinderen op kunnen. Spijker de palet nog eens extra stevig in elkaar! Met
een goed dik stevig touw en klimhaken (karabijnhaken) hang je de schommel op. Een matrasje erop, wat
lichtslingers in de touwen en schommelen maar.
- Als de boze wolf toch eens komt kijken wat al dat bouwkabaal betekent, verkleedt Big Nr.4 zich snel
politieman. De boze wolf druipt snel af, maar is nog niet helemaal overtuigd. Het vierde biggetje heeft nog wel
wat verkleedkleren voor de volgende keren dat de boze wolf zijn gezicht vertoont. Bouw met paletten een
kledingrek voor alle verkleedkleren zodat Big snel aan zijn vermomming kan. Zaag een palet in de lengte in
twee. De ene kant vormt de onderkant van het kledingrek waar je schoenen op kwijt kan. De tweede kant is de
bovenkant van je kledingrek en bevestig je op zo'n 1,80m hoogte. Je bevestigt de bovenkant door langs de vier
hoeken van de paletstukken lange stevige balken vast te maken. Zo krijg je een balk-vormige constructie!
Onder de bovenkant van het kledingrek bevestig je een extra balk waar je kapstokken aan kan hangen.
- Een villa is niet compleet zonder (verticale) tuin: haal van een europallet met 5 latten de tweede en vierde
lat eraf met een klauwhamer. Via de achterkant van de pallet timmer je de latten vast onder de eerste en
derde lat, zodanig dat er een bakje ontstaat. Bij de laatste lat gebruik je een restje hout om een bakje te
maken. Nu heb je drie bakjes om je moestuin in te maken. In elk bakje maak je een zakje met zwarte
vuilniszakken waar de aarde en de plantjes in zullen komen. Zo voorkom je schimmel en rot hout. Doe wat lijm
aan de binnenkant van de bakjes en plaats er de zakjes in. Verwijder de overtollige vuilniszakresten en prik er
enkele gaatjes in zodat water kan weglopen. Plant kruiden of bloemen naar keuze. Hang je verticale tuin op
een gunstige plaats! Een likje krijtverf op je pallet en je kan mooi bijhouden welke planten je kweekt.
- Pimp de villa en bijhorende meubels met verf, lichtslingers, …

BEGELEIDERSTIPS
Op Pinterest vind je allerhande instructies om paletten om te bouwen tot bankjes, salontafels,
kledingrekken,... Of laat je eigen creatieve geest de vrije loop en bedenk zelf hoe je het zal aanpakken.
Schetsen maken mag!
Zorg dat je het juiste gereedschap hebt vooraleer je begint.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

