
KAUWGUMKNUTSELEN, VOOR MENSEN DIE NIET OP HUN MOND GEVALLEN ZIJN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Er komt ne sjieken typ langs om de kids voor te bereiden op het WK chewinggumcreativity. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Kauwgum in alle maten en kleuren (goeie dikke zijn de beste), papier, ballonnen, waardevol kosteloos 

materiaal en bewerkingsmateriaal zoals scharen, mesjes en dergelijke. 

SPEELIMPULSEN           

Recordjes verbreken: begin met wat inleving in het materiaal zoals om ter langst kauwen, de dikste bel 

blazen, de langste draad trekken, de kleinste bel blazen, het vettigst sjieken... 

 

Kunst op papier: knabbel goed op de kauwgum tot die zacht is. Duw de kauwgum op het midden van een blad 

papier. Duw en trek aan de kauwgum tot je een leuke figuur of een abstract kunstwerk hebt. Je kan uiteraard 

verschillende kauwgums op het blad hangen en de draden die je trekt elkaar laten kruisen. 

Je kan je kunstwerk ook spiegelen: vouw je blad in twee en doe het terug open. Op de ene helft maak je een 

kunstwerk. Je drukt het blad stevig dicht en trekt het terug open zodat op de andere helft het spiegelbeeld 

verschijnt. Tijd voor een psychologisch testje: wat zie jij in de figuur die je gemaakt hebt? Ga zeker eens te 

raden bij de speelplein-psycholoog! 

 

Dradenballon: blaas een ballon op. Knabbel goed op de kauwgum en maak er draden van. Draai de draden rond 

de ballon. Als je de kauwgum nu een paar dagen laat drogen in de zon kan je daarna de ballon kapot prikken. 

De kauwgum behoudt mooi zijn vorm en die kan je dan weer gebruiken als lampenkap, gevangenis voor je 

knuffelbeer, ... 

 

Bellenblazerij: je blaast zo dik mogelijke bellen en haalt de kauwgum uit je mond. Je laat de bellen ergens 

drogen. Daarna kan je ze bv. kapotschieten met een katapult, als decoratie gebruiken, ... 

 

Boetseren: ook met kauwgum kan je boetseren. Wel best eerder het kleinere werk tenzij je zin hebt om 

massa's kauwgum te knabbelen. Je kan figuurtjes maken, de haartjes met verschillende kleuren vlechten, 

dobbelstenen of pionnen maken, ... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zorg ervoor dat de kauwgum niet in iemands haar beland. Kappertje spelen is leuk maar als het 'voor echt' 

moet wordt het doorgaans net iets minder interessant! Als het te vermoeiend is na een tijdje om nog te 

kauwen, schakel dan de hulp in van andere kinderen en begeleiders. Het is een vettig idee: maar verzamel al 

de zacht gekauwde gum in een potje zodat de creatievelingen er sneller mee aan de slag kunnen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

