STUNTS MET SPAGHETTI.
KLEEDJE/AANBRENG
"la mama" heeft het niet gemakkelijk met haar lawaaierige kroost 'ragazze'. Wat moet ze doen om hen koest te
houden? Tijdens het koken heeft ze een idee!

MATERIAAL

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

Voorzie een deel gekookte spaghetti en een deel ongekookte spaghetti.

SPEELIMPULSEN
Spaghettislingeren: Gekookte spaghetti gaat kleven. Vanop een afstand gooi je de spaghetti tegen een paneel.
Maak een roos en probeer zo goed mogelijk te mikken. Probeer steeds verder te gaan staan.
Spaghettisnuiven: Toegegeven, een bijzonder vies spelletje. Maar voor wie wil, je kan door middel van wat
spaghetti steeds onderzoeken dat je neus in verbinding staat met je mondholte...
Spaghettiknopen: Een uitdaging van een andere orde, zoveel mogelijk spaghettislierten aan elkaar vast
knopen! Veel succes.
Bouwen met spaghetti: Met ongekookte spaghetti kan je mooie kunstwerken maken. Probeer een zo hoog
mogelijke toren te maken of bouw de eiffeltoren na met spaghettistokken. Je kan als opwarmertje mikado
spelen met spaghettistokken.
Spaghettiwestern; Het spelletje 'pang' is een zeer leuk uitdagingsspelletje. Zet alle deelnemers in een kring.
Je duidt een stoere cowboy aan om te beginnen en geeft hem/haar een denkbeeldige revolver. De cowboy
kijkt iemand van de andere spelers recht in de ogen, mikt met de wijsvingerrevolver en roept pang! Wie
geraakt is slaakt een kreet en valt even neer. Beide buren van de de gevelde draaien nu zo snel mogelijk een
volledige toer rond de eigen as en proberen de andere 'ronddraaiende' met een eveneens denkbeeldige revolver
neer ie knallen door luid pang! te roepen. Wie als tweede en laatste reageert zet zich neer en is even
uitgeschakeld. Nu wordt het nog spannender, want hoe minder overblijvenden, hoe meer concentratie om de
juiste cowboy's te raken.

BEGELEIDERSTIPS
Ook hier mikken we op iets oudere kinderen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

