
MANNEQUINS EN MODEPOPJES. EEN COMPLETE MAKE-OVER. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het speelplein heeft een complete make-over team gewonnen met een wedstrijd bij de Flair. Het team strijkt 

neer en palmt het speelplein in... 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Stoelen, spiegels, een wastafel, kammen, krulspelden, een krultang, een haardroger, modder, blacklight, 

komkommers, nivea-crème, tomaten, binnenbanden van fietsen, voetpompen, plastiek en bruine zeep, 

bezemsteel, kapotte ballen, papier, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, schmink, tafels of 

podiumelementen, funky muziek, spots, fototoestel,... 

SPEELIMPULSEN           

Kapsalon: Eerst moet je het kapsalon inrichten met foto's, stoelen, spiegels, een wastafel, kammen, 

krulspelden, een krultang, een haardroger... Je kan het haar crèperen, kleuren met schmink, vlechten, er gel 

in doen, versieren met met pijpenragers, bloemetjes, parels, pluimpjes, blaren of takken, aluminiumfolie,... 

Beautyfarm: Een modderbad, onder de zonnebank (blacklight), komkommers op je ogen, een massage, 

insmeren met zelfgemaakte crème, een gezichtsmasker van tomaten- of aardbeienpuree,... 

Fitnesscentrum: Rektoestellen uit binnenbanden van fietsen, met plastiek en bruine zeep kan je een 

looptoestel maken, met twee voetpompen van een luchtmatras maak je een fitnesstoestel, maak een halter 

met een bezemsteel en twee kapotte ballen... 

Kostuums ontwerpen: Met kranten of met plastiek en waardevol kosteloos materiaal kan je zelf uitzinnige 

kostuums maken. 

Parfums maken: Met restjes parfum, bloemen, shampoo met munt of met citroen,... 

Schminken: Maak je sponsje niet té nat. Neem een kleur en dep dat netjes uit. Laat twee kleuren netjes in 

elkaar over vloeien. Leg eerst een fond in 1 kleur of in verschillende kleuren en dan afwerken met een penseel. 

In schminkboeken kan je inspiratie opdoen. Hou er wel rekening mee dat je het nooit zo mooi kan maken als op 

de foto! Je kan ook zelf een ontwerp laten maken. Teken eerst een 'neutraal hoofd' en kopieer dat blad een 

aantal keer. 

De catwalk op: Zet een aantal tafels of liefst van al podiumelementen klaar. Zet alles in het spotlicht en 

voorzie wat luide funky pompende muziek. Eerst even oefenen en dan de catwalk op! Een vlotte babbelaar 

praat alles aan elkaar. 

Glossy: Neem veel foto's van de kinderen. Op het eind van je activiteit kan je een glossy modemagazine maken 

als herinnering. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Bij dit themaspel kan je ook met een doorschuif werken. De kinderen moeten van de ene 'stand' doorschuiven 

naar de andere... Verder gelden ook hier de algemene tips voor fantasiespel (zie andere speelideeën). 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

