NA REGEN KOMT SPEELPLEZIER. SPELEN NA DE REGEN
KLEEDJE/AANBRENG
N.V. De ploeter en zonen arriveren op het speelplein. Ze hebben allerlei schoppen en buizen mee. De regen
zorgde voor een serieuze overstroming en ze moeten riolen graven om het water af te leiden.

MATERIAAL

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

Plastieken zakken, karton, ploeterbadje of schelp, schoppen, afdekgootjes, oude dikke pvc-buizen
knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, ...

SPEELIMPULSEN
Regenwormen:
Wat stampen op de grond en jawel: daar komen de regenwormen (tettingen voor de West-Vlamingen onder
ons). Je kan er mee gaan vissen, mee spelen (wie durft) en andere kinderen de stuipen op het lijf te jagen.
Misschien kan je de kinderen ook regenwormen laten verzamelen als opdrachtje in een grotere activiteit ...
Spelen met modder:
Ga eerst gewoon spelen in de modder. Misschien heb je wel een heuvel op het speelplein die veranderd is in
een modderheuvel. Neem een vuilniszak en steek er een platgevouwen kartonnen doos in. Daarmee kan je van
de heuvel glijden. Je kan ook een toren of kunstwerken bouwen met modder. Met modder kan je heel grillige
druppelvormen maken die er heel sprookjesachtig uitzien. Als je warm water hebt op het speelplein, vul dan
een ploeterbadje of zo'n schelp met warm water en modder. Heerlijk!
Spelen met plassen:
Natuurlijk ga je eerst springen in de plassen. Laat het water zo hoog mogelijk opspatten. Met wat ecoline (een
soort doorzichtige inkt in mooie kleuren) kan je ook tekeningen maken in de plassen. Je kan de plassen op het
speelplein zo een ander kleurtje geven. Bovendien kan je kanalen graven om plassen met elkaar te verbinden.
Gebruik hier eventueel afdekgootjes voor. Maak allerlei bootjes met papier en kurken. Je kan eventueel ook
een haven graven. Cool is ook als je met oude regenpijpen of dikke PVC-buizen het water ondergronds kunt
laten lopen en een heel eind verder weer boven water laat komen.

BEGELEIDERSTIPS
Natuurlijk mag je zelf geen schrik hebben om je vuil te maken!

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

