MOOSJEN IN DE MODDER.
KLEEDJE/AANBRENG
Enkele werkmannen moeten een put graven. Ze zijn echter op de waterleiding gebotst en die is gebarsten. Met
een fantastische modderput tot gevolg...

MATERIAAL

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

Zand, water, schoppen, balen stro of autobanden en plastiek om zelf een modderput te maken.

SPEELIMPULSEN
De modderput kan je samen met de kinderen maken. Als je mag kan je een stuk terrein omspitten en overdadig
begieten met water. Je kan ook je zandbak slijkerig maken. Gaat dit niet, dan kan je met strobalen of
autobanden en een groot stuk plastiek, een modderput maken.
Heavy games: Allerlei 'heavy games' krijgen een extra dimensie als je ze in een modderput speelt. In de kring
breken, uit de kring breken, vleeshoop, verkrachtertje, twee is te weinig - drie is te veel,... Het kan ook een
ideale opwarmer zijn voor de moddercatch.
Moddercatch: Je kan een competitie inrichten, man tegen man, of in ploegen gaan werken met een
afvallingsrace. Vind zelf reglementen uit of pas ze aan. Wie is er gewonnen? Wie het eerst tegen de vlakte
gaat? Wie het vuilst is? Wie de hoogste moddertoren kan leggen op het hoofd van de tegenstander?
Modderoorlog: Verdeel je groep in twee ploegen. Laat hen in de modderput op een paar meter van elkaar een
verdedigingsmuur optrekken. Besproei de omwalling en de aarde/het zand nog 'ns goed met water. De
schuppen gaan aan de kant. Dan maken de deelnemers hun projectielen klaar en spreken ze strategie af. Op
het teken van de spelleider kan het gevecht beginnen. Je kan als animator ook actief meespelen of eerder als
scheidsrechter optreden.
Om achteraf uit te blazen kan je met de modder zeer mooie en grillige kastelen maken. Je kan ook even
nagenieten in het modderbad. Zeker onder een warme zon is dit een fijne ervaring.

BEGELEIDERSTIPS
Deze activiteit is weggelegd voor de oudste gasten, die al tegen een stootje kunnen. laat en spelen in hun
zwempak of in kleren die heel vuil mogen worden. Zorg ervoor dat er geen restjes steen, glas of andere
rommel in het zand of de aarde zit. Zorg voor proper, stromend water in de buurt om iedereen goed af te
spoelen. Een oogbadje met boorzuurwater (bij de apotheek) kan helpen om de piekende ogen uit te kuisen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

