
SITO DE STEENVRETER. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Sito is een groen, fluffy, schattig hongerig monstertje. Sito is heel speels en wil ieders vriendje zijn. Sito is een 

echte steenspeelvreter. Als je iets voorstelt om te doen, zagt Sito altijd: Ja, dat doen we! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Kiezels, platte keien, stenen met heel veel kleurtjes, isomo, verf, magnetische verf 

SPEELIMPULSEN           

Haal mopjes uit: 

Voorbereiding: scheur een grote brok isomo in grove stukken. Beschilder ze met grijze verf zodat ze de kleur 

van steen benadert. Werk eventueel af met kleine likjes groene verf om een mos-effect te creëren. 

 

Mopje 1: leg 3 -echte zware- stenen naast elkaar en leg er je zelfgemaakte isomo-steen naast. Daag anderen 

uit om te meten wie het langst de zware steen omhoog kan houden. Zorg wel dat jij bij jouw isomo-steen staat 

 

Mopje 2: tovertruc: Maak iedereen wijs dat jij een steen kan laten drijven. Verduister een lokaal, zet een 

sfeermuziekje op en verkleed je, samen met Sito als tovenaarsduo. Kondig de truc aan en laat je isomo-steen 

(isomo drijft) op het water drijven. 

 

Mopje 3: vandalenstreek: Neem je isomo-steen in de hand en neem plaats naast een raam. Roep vervolgens je 

mama of leider. Op het moment dat je mama verschijnt gooi je de isomo-steen naar het raam. 

 

Mopje 4: beschilder enkele steentjes met magnetische verf en laat drogen. Leg de steentjes op een tafel en 

hou de magneet onder de tafel. Nu lijkt het of de steentjes uit zichzelf bewegen. 

 

Keien ketsen: Geef iedereen een platte kei en versier deze met verf. Ga vervolgens naar een vijver of beek en 

speel het wereldkampioenschap kei-ketsen. 

 

Steentoren: Geef ieder kind een hoopje steentjes. Probeer nu een zo hoog mogelijke toren te maken. Extra 

uitdaging: Geef na de torenbouwfase iedereen extra steentjes om de torens van de anderen stuk te maken. 

BEGELEIDERSTIPS  

Kinderen en water (vijvers, beken, zee...) is een topcombinatie. Maak echter goede afspraken op voorhand en 

zorg dat je steeds alle kinderen in het oog hebt. Meespelen maakt deze klus al een stuk makkelijker. 

 

Mopjes uithalen met stenen is fun verzekerd. Waak er echter wel over dat de kinderen met wie je deze mopjes 

uithaalt begrijpen dat het om 'valse' stenen gaat. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

