
IK KOE VAN JOE! EEN MELK-TEST. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele vaste caféklanten vervelen zich een beetje. D'r is echter niets anders om je mee te amuseren dan een 

stapel bierkaartjes... Wat kan je daar mee doen? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Melk, bekertjes, knutselmateriaal, plastieken handschoenen,… 

SPEELIMPULSEN           

De deelnemers krijgen elk een bekertje. Vul één bekertje met echte melk. De kinderen bestuderen de melk en 

proberen dan met water, verf, lijm,... zo goed mogelijk melk na te bootsen in hun bekertje. Zet alle 

melkmaaksels op een rij. Tussen de nepmelk staan één of meerdere bekertjes met echte melk. Door te kijken 

en te ruiken moeten de spelers de echte melk eruit pikken. Wie durft? 

 

Andere speelimpulsen met melk en koeien? 

  Voor een gorgelkoorgebruik je best melk, dat is zachter voor de keel dan water. Je kan samen liedjes 

gorgelen of een kleine kwis organiseren. 

  Koemelkenmet een plastieken handschoen waar je kleine gaatjes in maakt. Of bij een écht beest! 

  DeMooiste Melksnor maken. 

  Zieke koe:Als boer ben je heel tevreden over je koeien die zo zuiver loeien. Oefen eens het loeien en vraag 

dan twee personen naar buiten te gaan. De eerste die terug binnenkomt, Mieke bijvoorbeeld, ga je foppen. 

Vertel haar dat er een zieke, valsloeiende koe in je kudde zit. Zij moet die opsporen. Laat de kudde luid 

loeien, maar vermits er geen zieke koe is, zal Mieke die ook niet vinden! Laat haar nu gewoon tussen de 

anderen zitten, en vraag haar bij de volgende loeien gewoon luidkeels mee te doen. Als de tweede persoon 

binnen komt, vertel je hetzelfde verhaal en ga je de kudde opnieuw laten loeien. Je hebt echter met de groep 

afgesproken van diep adem te halen; maar niet te loeien. En wie is dan de enige die voor de ganse kudde wel 

loeit? Mieke! 

  Hoeveel koeien staan er in de wei?Neem twee bekertjes en zeg: 'Hoeveel koeien staan er in de wei? Kijk 

goed!' Voer nu allerlei bewegingen uit met de bekertjes (draaien, omdraaien, tikken,...). Het juiste antwoord: 

'Twee koeien.' Het aantal koeien is afhankelijk van het aantal woorden dat je zegt na de vraag: hoeveel koeien 

staan er in de wei. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zeker de melktest is iets om met wat oudere kinderen te doen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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