IN DE OUDE DOOS. BOUWEN MET KARTONNEN DOZEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Jef en Louis zijn verhuizers. Op een dag is er geen werk. Ze krijgen van hun baas de opdracht om dan maar iets
te doen met al die oude dozen...

MATERIAAL

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

Als je over een grote auto beschikt dan kan je een toer maken van allerlei winkels en warenhuizen en je auto
volproppen. Vooral meubelzaken en elektrozaken zijn interessant. Je kan ook op zoek gaan naar een firma die
inpakmateriaal maakt of die dingen verpakt (te vinden via internet). Misschien hebben zij kartonnen dozen met
fouten die je mag meenemen.

SPEELIMPULSEN
Kartonnen dozen naar elkaar doorgooien in een kring.
Je verdeelt de groep in twee groepen. Beide groepen gaan allemaal in een kartonnen doos staan, in 1 lange
rij. Ze krijgen achteraan een doos extra. Ze moeten de doos naar vooraan doorgeven en zo kunnen ze vooruit,
door allemaal 1 doos op te schuiven. En zo verder.
Jezelf verstoppen achter een kartonnen muur zodat niemand je kan zien.
In twee groepen, om ter snelst, een zo hoog mogelijke toren bouwen.
Idem, maar nu een zo hoog mogelijke, stevige muur.
Idem, maar nu een vierkant waar je in kan staan (met een ingang).
Met de hele groep maak je nu een poort waar je door kan lopen.
Idem, maar nu een tunnel om door te kruipen.
Nu kan je deelnemers uitnodigen om per twee (of per drie) een stevig huis te bouwen en zo samen een stad
te maken met de hele groep. Eventueel kan je enkele dozen een beetje zwaarder maken.
Eenmaal het huis gebouwd kan je er verdere invulling aan geven. Met knutselmateriaal en ander waardevol
kosteloos materiaal verander je je huis in een postkantoor, een groentewinkel, een snoepwinkel, een
dokterspraktijk, het gemeentehuis,...
Behangen: Je kan de kinderen de huizen ook laten behangen. Zorg voor leuke rollen behangpapier. Maak
samen met de kinderen behanglijm en strijk in met dikke 'papborstels'. Neem niet teveel lijm, anders wordt
het karton slap.
Eenmaal de huizen zo'n beetje af zijn haal je je verkleedkoffer boven en laat je de deelnemers zich
verkleden naar gelang de winkel of het beroep.
Tenslotte kan je een stuk fantasiespel op gang zetten door de deelnemers te stimuleren om bij elkaar op
bezoek te gaan, iets te kopen,

BEGELEIDERSTIPS
Ook hier kan je voorzetten geven en technische hulp (bv. een raam en deur uitsnijden) bieden, maar het zijn
de kinderen die spelen... Als je de huizen verft of behangt, gebruik niet teveel verf of behanglijm. Anders zakt
je karton in elkaar. Bescherm de kledij van de kinderen. Voorzie tijd om alles te laten drogen. Voorzie op
voorhand genoeg (knutsel)materiaal om je winkel in te kleden, zo hoef je tijdens je spel niet weg te lopen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

