POPPEN EN KNUFFELS.
KLEEDJE/AANBRENG
Vandaag heeft de begeleiding z'n knuffels mee naar het speelplein. Ze stellen de knuffels even voor aan de
kleuters. Maar de knuffels willen er daarna snel aan beginnen.

MATERIAAL

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

Verzamel een heleboel knuffels of laat de kleuters een eigen knuffel meebrengen naar het speelplein. Voorts
kan je gebruiken: cd-speler, leuke muziek, materiaal om de hindernissen te maken, badjes, verzorgingsspullen,
handdoeken, washandjes, zeep, bekertjes, dokterspulletjes, kookgerief …

SPEELIMPULSEN
Aerobics: In het begin heb jij een knuffel vast. Zet een leuk muziekje op en maak allerlei bewegingen met de knuffel. De
kleuters bootsen de bewegingen na van de knuffel. Je kan het ook moeilijker maken. Alle kleuters hebben een knuffel. De
begeleider doet allerlei bewegingen voor en de kleuters doen de bewegingen na met hun knuffel. Doe het rustig aan zodat de
kleuters goed kunnen volgen.
Op stap: Maak voor de knuffels een soort hindernissenparcours op allerlei tafels. De kleuters stappen met hun poppen of
knuffels over de tafels, ze laten hun knuffel over een hindernis springen, door een hoepel duiken, door een tunnel kruipen,
...
In bad: Poppen en knuffels die wat water kunnen verdragen kunnen het hele badritueel ondergaan. Wassen, afspoelen,
afdrogen, haar kammen, nagels knippen, ... Oei, als de poppen uit bad komen hebben ze het een beetje koud. De kleuters
zoeken allerlei manieren om de poppen terug warm te krijgen (wrijven, in een dekentje wikkelen, ...).
Verzorgen: De kleuters kunnen ook dokter spelen van hun pop of knuffel en die helemaal onderzoeken en verzorgen. Haal de
verbandkoffer boven. Plezier verzekerd! Ze kunnen ook een huisje of een bedje maken voor hun knuffel.
Eten geven: Natuurlijk kunnen de kleuters ook allerlei lekkere hapjes klaarmaken en hun poppen en knuffels eten geven.
Troosten: Oei, de knuffels zijn een beetje triest. Laat de kleuters zelf invullen hoe ze de pop willen troosten, speel zelf mee
en geef eventueel wat hints.
Knuffels willen spelen: Ten slotte willen de knuffels spelen. De kleuters bedenken iets wat ze graag doen samen met hun
pop of knuffel. We vonden inspiratie voor dit speelidee in het boek 'Klein Applaus' van Koen Crul, Joris Nevejans en Peter
Spaepen.
Poppenkast: van kartonnendozen, kan je al rap een poppenkast maken. Maken een opening in de achterwand van de doos
om erin te stappen. De randen en openingen in het karton doe jij best zelf met een cuttermes of fruitmes. Laat de kleuters
deze poppenkast zelf versieren. Zo heb je een eigen gemaakt poppentheater.
Poppen zelf maken: Met allerlei oude keukenmaterialen, verfborsten, wandelstok kan je zelf aan de slag, om een eigen pop
te maken voor jouw poppenkast. Gebruik verf, papier, schaar, lijm, stof, rubberpapier, wol …. Zo kun je zelf aan de slag om
je eigen poppen te maken voor het poppentheater.

BEGELEIDERSTIPS
Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke rol om het
fantasiespel te doen slagen.
Het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je fantasie helemaal
op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven.
Geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen.
Geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. Geef een impuls om het spel op gang te brengen. Laat kleuters ook zelf
met ideeën komen. Kijk dan eerst even hoe de kleuters er verder mee aan de slag gaat. Lopen ze vast? Dan kan je steeds
verder impulsen aanbrengen. Of ga naast de kleuters spelen. Zo pikken ze alvast ook veel op. Schrijf eventueel impulsen op
voorhand op. Zo heb je voor jezelf een houvast waar je naar toe kan grijpen, wanneer het spel dreigt vast te lopen. Geef
daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en hen bij het fantasiespel
te betrekken.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

