SPELEN MET ECHT MATERIAAL
KLEEDJE/AANBRENG
Fons is de trotse bediende van een gloednieuw containerpark op het speelplein. Elke dag tijdens de animatie brengen
mensen hem nieuwe rommel. Fons vindt het jammer dat mensen spullen weggooien, want je kan er nog zoveel mee doen.

MATERIAAL

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

Naast het onderstaande speelmateriaal heb je ook flink wat opbergers nodig: rekken, curverbakken, ... en bordjes met
tekeningen voor al het materiaal. Voorzie ook wat verkleedmateriaal voor Fons en voor de personages die elke dag
langskomen. En inkledingsmateriaal voor het containerpark.

SPEELIMPULSEN
Kleuterspeelgoed bestaat meestal uit flauwe plastieken afkooksels van echte materialen voor volwassenen. De wereld van de
volwassenen zelf is vaak 'verboden terrein'. In het begin is al dat 'nep' materiaal wel leuk, maar kinderen vinden het geweldig
om eens spelen met écht gerief. Je kan in verschillende speelhoeken werken, maar laat ook eens doelbewust materiaal
rondslingeren op het speelplein. Ook dat zorgt voor massa's speelplezier.
Echte dokterspullen:
Met witte jassen aan zelf de 'wonden' van de begeleiding verzorgen: pleisters aanbrengen, een verband er rond, roodsel erop
doen. Kleuters genieten ervan om zelf eens dokter of verpleegster te zijn. Je kan ook cadeautjes maken om de zieken te
bezoeken.
Echt kookgerief:
Echte potten en pannen, een klopper, bakvormen, een deegrol, uitsteekvormpjes, slazwierder, schorten, vergiet, ... Het
stevig materiaal stimuleert het fantasiespel, maar is ook bruikbaar voor het echte kookwerk zelf.
Echt werkgerief:
Hamers, nagels, échte schoppen, een kruiwagen, bakstenen,... Is dat niet gevaarlijk? Dat valt allemaal best mee. Kleuters
kunnen nog niet zoveel kracht zetten op alles, zo doen ze zich ook niet zo veel pijn. Laat ze ook niet te dicht op elkaar
spelen met het gerief. Ze zijn nog wat onhandig, maar als ze wat ruimte hebben zullen ze elkaar minder bezeren. Speel
actief mee. Zo kan je een handje helpen en hou je ook een oogje in het zeil.
Echte spullen om 'winkeltje' te spelen:
Een oude kassa, een weegschaal, mandjes, oude portefeuilles, speelgeld, oude verpakkingen (dozen, blikken, flessen,
eierdozen ...), handtassen, oude gsm's, kleine winkelkarren, een echte deurbel,...
Echt kuisgerief:
Stoffer en blik, emmers, dweilen, sponzen, borstel, een oud strijkijzer, strijkplank, wasknijpers, een wasmachine (gemaakt
uit een oude kartonnen doos ;-), ...
Materiaal voor een kapsalon, beautysalon:
Kapsalon: kammen, borstels, schuivertjes, handdoeken, shampoo, emmers lauwwarm water, gel, schuivertjes en speldjes,
versiersel (vb. pluimpjes, glinsters, parels, chinilledraad, bloemetjes, ...), spiegels, haardroger, ...
Voor de mani- en pedicure: kussentjes, nagellak, watte, bassin, badschuim, handdoeken, rietjes, nagellakremover, ...
Voor de make-up studio: spiegel, lippenstift, oogschaduw, sponsjes en penselen, poeder en poederborstel, blush,
gezichtcrème, komkommerschijfjes, ...
Oude, kapotte Electro toestellen:
Radio's, wekkers, mixers,... alles wat je uiteen kan vijzen en waar je mee kan prutsen.

BEGELEIDERSTIPS
Hoe verzamel je al dit materiaal? Geef briefjes mee met de ouders of hang affiches op aan de poort. Vraag aan winkeliers of
andere mensen om spullen bij te houden. Vraag ook eens de toelating om op het containerpark te gaan snuisteren. Of sluit
een deal met de plaatselijke kringwinkel dat ze interessante spullen voor je aan de kant houden. Scherpe of echt gevaarlijke
spullen kunnen natuurlijk niet.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

