
MAG IK UW KUSSEN?  

KLEEDJE/AANBRENG 

Ronny en Rudy zijn 2 eksters (vogels die alles wat blinkt stelen/verzamelen). Deze twee vreemde vogels zijn 

echter verzot op kussens. Telkens als ze ergens een kussen vinden proberen ze dit te stelen. Wanneer je hen 

volgt naar hun nest vind je de meest magische speelimpulsen van kussens terug. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Matrassen, kussen uit zetels, kleine kussens met veren in, kussenslopen, dekbedovertrek 

SPEELIMPULSEN           

- Maak met zetelkussens een kamp. Vier kussens tegen elkaar om de muren te maken en nog een kussen of 

laken erop als dak en hoppa, je kan beginnen. Vergeet zeker het wachtwoord niet om indringers op afstand te 

houden.                                                                                            

- Leg een volledig lokaal vol matrassen, inclusief de muren en je hebt een indoor trampoline en snoezellokaal. 

Tip: je kan gebruik maken van rustgevende muziek, zachte sjaaltjes, lichtjes,…. die door het lokaal schijnen. 

Zo komt je snoezelhoek ook meer tot zijn recht.  

P.s.: ook een toppertje voor animatoren om na een stevige speelpleindag even te gaan 'chillen'.                                                                                                                                                                      

- Neem meerdere kussens, gevuld met veren. Snij hier een hoek af en laat de kinderen er vervolgens als 

'wilden' mee schudden. De sneeuw vliegt je rond de oren. Geef een duidelijk signaal aan, wanneer de activiteit 

eindigt. Kleuters zullen dit super vinden en helemaal in opgaan. 

- Vul een hoeslaken met kussens en maak voor jezelf en je vrienden de beste zetel ever! Je kan ook ballonnen 

gebruiken voor een iets spannendere versie. Wie durft gaan zitten?        

- Laat de kinderen een eigen budget verzamelen. Met dit budget kunnen ze nadien naar de kringloopwinkel 

gaan en een zetel kopen om in hun eigen kamp te zetten. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Speel mee waar kan. Dit kan het spel van de kleuters nog meer inspireren. Je hoeft niet steeds impulsen te 

geven.  

Enkel wanneer je merkt dat kleuters niet meer verder komen in hun spel, kan je hen impulsen aanbrengen. 

Bedenk op voorhand al eens wat een goede impuls kan zijn.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

