IK(ARTON)EA, ALLES IS KARTON.
KLEEDJE/AANBRENG
Twee werkmannen (Golfe en Ribbel) komen in hun overal op het speelplein. Ze beginnen alles op te meten en
zijn in volle concentratie. Ze zijn zelfs zo geconcentreerd dat ze tegen elkaar lopen, in een pot verf stappen
met hun voet. Aan het klungelen eigenlijk.

MATERIAAL

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

Kartonnen platen, kartonnen dozen, breekmessen, spanbandjes, bruine tape, ducktape, octaclips

SPEELIMPULSEN
- Het officieel openen van de winkel met een inhuldiging en een officieel naambord.
- Meubeltjes snijden uit karton: bedden, bloembakken, televisies maken,...
- Al deze meubels moeten natuurlijk ook vervoerd en geplaatst worden.
- Zoals echte meubelzaken ook doen kan je bij je meubels stappenplannetjes stoppen.
- Bespiek-schilderijen maken. Je maakt op grote stukken karton portret-schilderijen. Nadien worden de ogen
uit het portret gesneden en kan je mensen bespieden.
- Je bouwt zelf huisjes met flappen karton grote muren. Nadien behang je deze met echt behangpapier en
flappen.
- Maquettes bouwen met waardevol kosteloos materiaal (WKM) is ook altijd een topper! Wil je het liever iets
destructiever, dan kan je er het volgende spelelement in verwerken: neem een dobbelsteen en koppel aan
ieder aantal ogen een gooivoorwerp. Vb gooi je 1 oog, dan mag je iemands ander huisje proberen vernietigen
met een bolletje wol. Gooi je 6 ogen, dan mag je met een basketbal gooien.
Tip: dit geweldig spelletje speel je best met wat oudere kinderen die hun eigen werkjes kunnen relativeren ;-)

BEGELEIDERSTIPS
- Deuren maken in karton. Je hoeft geen speciaal trucje uit te halen om een scharnier te maken. Plooi gewoon
je karton op de plek waar je scharniertjes wil.
- Als je met karton werkt is een breekmes essentieel. Maak hier aan het begin van je activiteit goede afspraken
over.
- Je hebt karton in alle kleuren, diktes en maten. Denk goed na waarvoor je het karton nodig hebt. Dit bepaalt
namelijk je keuze.
- Bij heel wat winkels en kartonfabrieken kan je als speelpleinwerking gratis om karton. Het enige wat je moet
doen is het zelf gaan halen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

