DE OLYMPISCHE MODDERSPELEN
KLEEDJE/AANBRENG
België organiseert voor het eerst de olympische modderspelen. Een hele gebeurtenis, zowel tijdens de
wedstrijden als rond het veld speelt modder een centrale rol. Laat het aanmodderen beginnen!

MATERIAAL

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

Modder, een tuinslang, ballen, handdoeken, badschuim, deegrol, handdoeken, geurende olie, warm water,
touwtrektouw...

SPEELIMPULSEN
De klassiekers:
- Met blauwe schelpen van de berg glijden
- Rugby in de modder
- Touwtrekken
- Andere sporten...
Modderbaden: nemen om de spieren te ontspannen. Gebruik hiervoor natuurlijk lekker warm water :-)
Het onderzoekscentrum voor modder: Sporters willen natuurlijk de best, mooiste, gladste en meest lekker
ruikende modder. Dit zou, naar men zegt, de prestaties van de atleten sterk verbeteren. Ga aan de slag met
zeven om de modder fijner te maken, geurende oliën, verschillende soorten zand en kleur (verf) om tot de
ideale modder te komen.
Ontwerp medailles uit modder: Leg een hoopje modder tussen twee handdoeken. Ga er vervolgens over met
een deegrol en rol het meeste vocht eruit (zet voldoende druk op de modder). Rol het de modder open tot een
lap van zo'n 3cm dik. Prik er met een beker cirkels uit en versier ze. Laat deze vervolgens drogen in de zon.
Modder katapulteren: Maak met fietsbanden een reuze-katapult en schiet modderbollen af. Hoe je een
katapult maakt leer je bij het speelidee 'Michel in Rubberland'.
Racen met de gocarts door een modderparcours: vol met plassen en heel veel modder. Nadien kan je de
gocarts ook door de carwash sturen, kinderen inclusief natuurlijk :-)
De winnaars: van een olympische wedstrijd worden gehuldigd met een standbeeld van zichzelf. Bedek de
winnaars van kop tot teen met een stevige laag modder, zorg dat ze even niet bewegen en neem een foto van
het gloednieuwe standbeeld. Inspiratie nodig: zoek in google op 'muddy children'

BEGELEIDERSTIPS
Niet ieder kind vindt het fijn om in de modder te spelen. Bouw de activiteiten daarom stelselmatig op en start
met laagdrempelige, toegankelijke modderactiviteiten. Voorzie ook steeds de mogelijkheid om iets zonder
modder te doen, wel gelinkt aan het modderspelen. bv: de carwash bouwen en bedienen... Om modder te
maken heb je veel water nodig. Ben je van plan met modder te spelen, gebruik dan zoveel mogelijk
regenwater. Dit is ecologisch veel verstandiger en even plezant! Misschien is het wel een leuke activiteit om
met de kinderen wateropvang centrales te bedenken en maken.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

