
NAT MAAR VET. SPELEN IN DE REGEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Je kan een soort regenspeelmachine maken met karton of rechtopstaande tafels. De kinderen moeten erdoor 

en krijgen allerlei regenkledij aan om hen te beschermen. 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Vuilniszakken, schaar, plastiek zeil, pvc-buizen, plakband, voetbal,witte t-shirts, crèpe-papier, schmink, 

penselen, sponsjes, dreft, water, paraplu's ... 

SPEELIMPULSEN           

Regenkleding: Uit een vuilniszak kan je eenvoudig regenkleding knippen. Doe de vuilniszak open, draai 'm 

ondersteboven en snijd er een stuk uit waar het hoofd en de armen zitten. Tip: gebruik niet de dure 

gemeentelijke vuilniszakken, maar goedkope versies. 

Van de regen in de bache: Met een plastiek zeil kan je buiten regen opvangen. Daarmee kan je enkele 

'waterspelletjes' spelen. (zie verder). 

Reuzenparaplu: Met enkele PVC-buizen en een plastiek zeil kan je een reuzenparaplu maken. Kleef 2 buizen 

van 3 meter aan elkaar vast. Plooi de uiteinden naar elkaar toe en kleef ze aan elkaar vast. Met andere PVC-

buizen kan je een 'iglo-achtige' constructie maken. Kleef nu een plastiek zeil vast aan de 'iglo' constructie. Knip 

een aantal kijkgaten in de plastiek. Nu kan je onder je paraplu naar buiten. 

Voetballen onder zeil: Maak twee ploegen. Elke ploeg krijgt een groot stuk stevige zwarte landbouwplastiek. 

Ze maken er een gat in waar alleen hun hoofd door kan. Versterk de gaten met plakband. Iedereen neemt 

plaats onder het zeil en steekt z'n hoofd door het zeil. Eén ploeg krijgt de bal en probeert de bal te dribbelen 

onder het zeil en de anderen te verrassen met een doelpunt. Tip: met doorzichtige plastiek zijn beginners niet 

zo snel gefrusteerd. 

T-shirts beschilderen: Met plakband bevestig je allerlei stukken crèpepapier op het spierwitte T-shirt. Daarna 

sprint je een paar keer door de stortvlaag. Het crèpepapier loopt uit en laat kleurige sporen na. 

Schminkmonsters: Het begint allemaal met een stevig staaltje bodypainting. Met massa's schmink verander je 

de kinderen in een trol, een exotisch dier of een wilde tovenaar. Daarna opnieuw een paar keer sprinten door 

de stortvlaag en door de uitgelopen schmink zien de kinderen er écht griezelig uit. Daarna ben je vertrokken 

voor een schitterend fantasiespel... 

Zeepbellenwedstrijd: Gewone zeepbellen maak je met water en een flinke scheut afwasproduct. Als het 

regent kan je met de zeepbellen een klein wedstrijdje houden. Blaas de zeepbellen van binnen naar buiten. 

Welke zeepbel wordt er het laatst kapot gepetst door de regen? 

Spelen met paraplu's: Probeer zoveel mogelijk (oude) paraplu's in te zamelen. Met paraplu's kan je buiten 

'twee is te weinig, drie is teveel' spelen, of estafette met een paraplu of het spel 'verstekeling' waarbij de 

spelers iemand van hun ploeg moeten overbrengen, gecamoufleerd door allerlei paraplu's, zodat de andere 

groep hem of haar niet kan herkennen. Je kan ook een kleine parapluquiz doen, wie het antwoord niet weet 

moet even zijn paraplu weg doen. Ten slotte kan je ook zoals Gene Kelly een parapluchoreografie doen op de 

tonen van 'Singing in the rain'. 

Weerstation: Een pluviometer of een barometer kan je zelf in elkaar knutselen. In het boekje 'Go for Fun' 

bijvoorbeeld leggen ze perfect uit hoe! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Van een beetje buiten spelen in de regen wordt je heus niet ziek. Zorg er wel voor dat iedereen zich nadien 

goed afdroogt en niet in z'n natte kleren blijft rond lopen. Wie al ziek is, blijft misschien wel beter binnen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

