
INPAKKEN… EN WEGWEZEN?  

KLEEDJE/AANBRENG 

Ga zelf aan de slag als een echte kunstenaar. De kinderen zullen spontaan komen vragen of ze kunnen 

meedoen. Als het concreet wordt stijgt hun enthousiasme! 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Papier, touw, plakband. 

 

SPEELIMPULSEN           

Grote rollen papier vind je bij een drukkerij. Zoek bijvoorbeeld de drukkerij die het plaatselijke streeknieuws 

drukt. Zij hebben dikwijls overschotten van papierrollen die je gratis kan krijgen. 

 

Je moet het GROOT zien wil je een beetje effect hebben. Je moet een groot speeltoestel inpakken of een 

groot kamp. In het begin zullen de kinderen het een beetje raar vinden, maar als ze het effect zien is hun 

enthousiasme zeer groot en willen ze alles inpakken. Loop met de kinderen over het terrein en maak kleine 

werkgroepjes van kinderen. Ze kunnen fietsen inpakken, vuilbakken, bomen of struiken, een buitentrap, een 

animator,... 

 

Nu je toch aan de slag bent met papier kan je nog andere maffe dingen doen. 

Dino's maken. Span een aantal touwen tussen de bomen. Verbind de touwen met andere touwen met elkaar. 

Door papier rond het touw te frommelen en vast te nieten kan je beenderen maken. Zo kan je een heel 

'zwevend' skelet van een dinosaurus maken. 

 

Spelen met papier. Iedereen verstopt zich zo snel mogelijk onder het papier, geen lichaamsdeel mag zich nog 

tonen boven de laag papier. Daarna verplaatsen onder het papier zonder dat je eruit komt. Iedereen stopt 

zoveel mogelijk papier onder z'n trui, daarna stopt iedereen zoveel mogelijk papier onder iemand anders trui. 

Daarna kan je één grote berg maken en erin springen. Of verdeel de groep in twee, ze krijgen elk een kant en 

moeten zoveel mogelijk papier naar hun kant krijgen. 

 

Kostuums maken. De deelnemers gaan per twee staan, één ontwerper en één mannequin. Stimuleer de 

deelnemers om in een thema te werken (een koninklijk kostuum, wintermode, trouwkleed,...). Gebruik 

voornamelijk plakband. 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Stimuleer de kinderen en geef technische hulp, maar laat hen zoveel mogelijk zelf spelen! 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

