PAPIER EN KARTON.
KLEEDJE/AANBRENG
Bernard, de sympathieke postbode, heeft dozen en dozen oude kranten over van al zijn rondes. Hij wil ze niet weggooien...
Maar wat kan hij daar toch mee doen?

MATERIAAL

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

Massa's oude kranten, scharen, plakband, behanglijm, ballonnen, kartonnen dozen …

SPEELIMPULSEN
Spelen met krantenpapier: We pakken iets in (cf. Christo), begin klein en ga groter, van dozen tot fiets, het zwembad tot
een begeleider! Na het inpakken van de begeleiders speelt/wordt iemand van de begeleiding krantenmonster. Wie wil ook
krantenmonster zijn? Welk monster willen jullie zijn? De kleuters verkleden zich als monster, bijvoorbeeld: door repen te
scheuren en aan hun handen te plakken met papierplakband als 'monstervingers', een bochel, dikke buik of reuze oren maken
te maken …. Geluiden maken als monster, lopen als een monster, een monsterhol (maak gebruik van hopen kranten die er al
liggen of kruip onder een tafel) slapen als een monster (snurken), eten als een monster, monsterdans (vb. 'de pinguin' als
monster zingen ...). Bewegen als monster op muziek of op ritmisch geluid. Monstergevecht, twee groepjes monsters staan
tegenover elkaar en brullen zo luid mogelijk en gooien met proppen krantenpapier. Daarna kan je het speelplein rondtrekken
als monster en andere kinderen en begeleiders schrik aan jagen. Opruimen van de krantensnippers: Maak als afsluiter met de
kleuters papier-maché. Maak behanglijm volgens de aanwijzingen op de verpakking. Krantensnippers scheuren, een tijdje
laten weken in het water en dan de lijm erbij doen, goed roeren en een dag laten rusten. Je kan er 's anderendaags mee aan
de slag.
Papier maché: Gekend is natuurlijk maskers maken met ballonnen. Op deze manier kan je ook allerlei beesten maken:
(spaar)varkens, stekelvarkens, muizen, konijnen, ... Je kan ook allerlei parels maken om zelf juwelen te maken, of speelfruit
voor in het winkeltje. Je kan ook een tekening in 3D maken. Maak eerst een tekening en kleef dan de papier maché erop om
reliëf te maken.
Spelen met kartonnen dozen: Bekleed de kartonnen dozen met krantenpapier en behangerslijm. Als ze droog zijn, zijn de
dozen extra stevig.
Papier maken: laat de kleuters oud-papier in stukjes scheuren. Doe deze in een emmer met water en laat ze een nachtje
weken. Dan krijg je een grijze pap. Gebruik best krantenpapier, want dat is dunner en plakt daardoor beter aan elkaar. Ga
met een zeefje door de pap (kan met zandbak zeefje) verdeel met je handen een dun laaf pap over je zeefje. Haal het
zeefje met een dun laagje uit de emmer, bak … en laat even uitlekken. Keer het zeefje om, op een doekje. Druk met je
spons de pap op het doekje en los van de zeef. Haak voorzichtig de zeef los van het doekje. Voila, nu nog even laten drogen
en dan kan je je eigengemaakt papier van het doekje halen. Wil je graag jouw papier een kleutertje geven? Dat kan. Dit kan
met voedingskleurstof of met natuurlijke kleurstoffen zoals bijvoorbeeld: kerrie, cacao of bietensap. Deze doe je dan bij het
papje voor het papier.

BEGELEIDERSTIPS
Speel zelf actief mee. Zeker met het knutselen kunnen de kinderen in het begin je hulp gebruiken. Neem geen werk uit de
handen van kinderen, laat ze voldoende prutsen en laat ze ook met heel veel ideeën komen. Na een tijdje hebben ze zelf de
vereiste handigheid. Het kan wel zijn dat het eindresultaat anders is, dan jij je ingedachte hebt. Dat is ook niet erg. Het
gaat erom dat de kleuters tot hun creaties zijn gekomen.
Hoekverrijking: Kleuters vinden het fantastisch om ook helemaal in de huid van de postbode te kruipen. Je kan een hoek
helemaal omtoveren tot postkantoor.
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