
PROEFJES EN UITVINDINGEN. SPELEN IN HET LABORATORIUM. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Je kan een geheimzinnige sfeer creëren rond een lokaal dat je helemaal verduistert en inricht als een 

laboratorium. Hou de kinderen op afstand! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Inrichting labo: witte lakens, proefbuizen, grote bokalen,..., een brouwsel, materiaal voor de proefjes, 

verkleedgerief, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal,... 

SPEELIMPULSEN           

Elabo: Professor Elabo probeert in zijn labo, het Elabolabo, een brouwsel te maken waarmee de vakantie met 

twee maanden verlengd wordt. Op een ochtend zien de kinderen enkel nog de kleren van de professor liggen, 

met daarnaast een brouwseltje en een papiertje met allerlei gekke tekentjes. Blijkbaar was een zoveelste 

poging van de professor mislukt. Een animator probeert het drankje uit en begint heel raar te doen, een 

andere monitor heeft ook prijs, tot uiteindelijk zelfs enkele kinderen het aandurven om een slokje te nemen. 

Alle kinderen beginnen stuk voor stuk heel raar te doen: sommigen springen voortdurend als waren zij een 

sprinkhaan, anderen maken varkensgeluiden, weer anderen vallen gewoon in slaap,.... leuk was dat kinderen 

dit zelf bedachten! 

Proefjes: Met kinderen kan je een heleboel fysica- en chemieproefjes doen. In de handel en in de bibliotheek 

vind je vast een boekje met proefjes voor kinderen. Ook op de leuke site www.proefjes.nl vind je heel wat 

inspiratie. 

Jaarlijkse uitvindersbeurs: Deftige kledij is verplicht en met de kinderen kan je accessoires maken die hen 

een geleerd uiterlijk geven: een zwarte professorhoed, een brilletje in ijzerdraad, een horloge aan een ketting 

in de borstzak, een potlood om achter je oor te steken,... En nu, uitvinden! Je kan zelf een inspirerende 

uitvinding in elkaar knutselen. Maar het belangrijkste is dat je een hoop kosteloos knutselmateriaal hebt 

verzameld waarmee de kinderen aan de slag kunnen. De apotheose is natuurlijk de tentoonstelling van de 

werken en de begeleidende commentaar van de uitvinders!Enkele ideetjes... een waarheid verklikker, een 

kostuum om mee te vliegen, een toestel om een papegaai te leren spreken, een muzikale ontstopper voor 

afvoerputjes, een koelte-toewuiver die je aandrijft met de handschoenen die altijd lekker ruiken, een toestel 

om bomen te doen zingen, een telefoon voor vijf mensen tegelijk, een voertuig dat onderweg alle vuilnis 

opruimt, een toestel om vliegende nijlpaarden te vangen, een gedachtenoverbrenger,… 

 

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 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 

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

