
MAKEY MAKEY, SO NICE THEY NAMED IT TWICE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Annann, fan van al wat dubbel is, heeft zich jaren geamuseerd met haar TomTom. Maar ondertussen heeft ze 

de hele wereld gezien. Nu heeft ze nieuw speelgoed gevonden waar ze de wereld mee wil veranderen: de 

Makey Makey. 

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

- Beamer 

- Elektriciteit 

- Verschillende materialen om als navigatie te gebruiken 

SPEELIMPULSEN           

Startactiviteit: 

- Eenvoudige online spelletjes (genre pacman), waarbij je de pijltjestoetsen vervangt door groenten, fruit, 

emmers met water... 

 

De Makey Makey is een toestel dat er voor zorgt dat de toetsen op je computer kunnen vervangen worden door 

alles wat een beetje geleid, zoals metalen en fruit. 

De Makey Makey maakt deel uit van het hoogtechnologisch pakket in ons Fablab Junior project 

(www.fablabjunior.be). Meer voorbeelden en maffe ideeën vind je op www.makeymakey.com 

 

Startactiviteit 

- Eenvoudige online spelletjes (genre pacman), waarbij je de pijltjestoetsen vervangt door groenten, fruit, 

emmers met water... 

 

 

Speelimpulsen 

- Speel geen Flappy Bird, wees Flappy Bird 

Je legt een natte doek op de grond. Als jij er op springt, vliegt de flappy bird omhoog 

-Racesimulator 

Met behulp van wat aluminiumfolie kan je echt werkende pedalen en een stuur maken. 

-Geluidseffecten bij de animatie 

Verbind je medespelers of attributen met een soundboard. Elke aanraking zorgt voor een ander geluidje. 

-Een alarm in je kamp 

Je kan natuurlijk een klassieke struikeldraad met kletterende blikken opzetten, maar het wordt nog cooler als 

er bij aanraking van de draad een loeiende sirene afgaat! 

-De mogelijkheden zijn eindeloos. Spreek de creativiteit van de kinderen aan. Laat ze ook volop 

experimenteren met nieuwe materialen. 

BEGELEIDERSTIPS  

Wil je hiermee als speelplein aan de slag maar weet je niet goed hoe? Aarzel dan niet om contact op te nemen 

met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

