SPELEN MET SPIEGELS
KLEEDJE/AANBRENG
Koningin Lavendel is een heel nette dame. Haar hele kasteel hangt dan ook vol met spiegels. Weetje waarom? Neen? Want ze
moet altijd kunnen zien of ze nog netjes is, of haar kapsel nog goed ligt ... De kleuters mogen eens in haar spiegelkasteel
komen spelen.

MATERIAAL

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

Spiegels in alle maten en formaten, oude CD-‘s, elastiekjes, inkledingsmateriaal, knutselmateriaal, waardevol kosteloos
materiaal, scheerschuim …

SPEELIMPULSEN
Gekke bekkentrekken:
We gaan trainen voor de spiegel. Mocht het niet zo goed vlotten of mocht iemand wat schuchter zijn, dan kan een zakje
elastiekjes helpen. De elastiekjes gaan we over het gezicht trekken en zo ons gezicht vervormen. Daarna kan je je gekste
zelfportret tekenen.
Zotte stralen:
Alle deelnemers hebben een spiegel. Probeer de zonnestralen op te vangen en probeer zo bewegende vlekken te maken op
de muur. Je kan allemaal stukjes spiegel aan een ketting hangen en dan in de zon hangen, of onder een spot. Hiervoor kan je
ook oude cd’s gebruiken.
Met de spiegel spelen:
Damp de spiegel aan, zo kan je er een tekening in maken.
Kijken in de spiegel:
- De begeleider zegt een lichaamsdeel, de naam van een andere deelnemer, iets uit de omgeving, ... en de deelnemers
proberen dit zo snel mogelijk te zien in de spiegel.
- Kijk met twee in de spiegel. Probeer, terwijl je in de spiegel kijkt, mekaars neus aan te raken, mekaar te aaien ...
Spiegelen zonder spiegel:
- Per twee spiegelen, zonder spiegel. Eén van de deelnemers maakt trage bewegingen, de andere doet ze na, alsof hij/zij
het spiegelbeeld is. Op een teken van de begeleider wisselen ze om. Daarna geeft de begeleider geen teken meer en
proberen ze zelf te vinden wanneer ze afwisselen. Je kan dit ook doen met achter elkaar lopen.
- De deelnemers lopen door elkaar. Op een teken gaan ze zo snel mogelijk met dezelfde lichaamsdelen tegen elkaar staan,
precies alsof ze voor de spiegel staan. Bvb. met de neus, de voeten, de handen, de poep, tegen elkaar.
Hoeken rond spiegels:
Je kan verschillende 'hoeken' maken rond 'spiegels': een kapsalon hoek waar je je haar kunt laten veranderen, een schminken verkleedhoek, snoezelhoek (om tot rust te komen met muziek en lichtjes die weerkaatsen.),…….
Met scheerschuim:
Je kan ook scheerschuim spuiten op de spiegel en daar dan tekeningen in maken. Je kan ook schilderen met (vinger)verf op
de spiegel en daarna een afdruk maken door er een blad papier op te leggen.
Figuren tekenen:
Je kan ook een halve figuur tekenen en de spiegel proberen zo te houden dat je een hele figuur ziet. Of teken een volledige
figuur en verander die door de spiegel te verschuiven.

BEGELEIDERSTIPS
Verzamel een heleboel handspiegels: reclamespiegeltjes, spiegeltjes uit schminkdoosjes, ... Hang een affiche uit aan de
poort of geef een briefje mee met de ouders om ze te verzamelen. Gebruik zeker geen kapotte spiegels, waar de kleuters
zich kunnen aan pijn doen. Zorg ervoor dat alle kleuters een spiegeltje hebben.
Ook kan het wel eens gebeuren dat een spiegel stuk gaat tijdens het spelen. Dat is niet erg, het kan gebeuren. Maar zorg
ervoor dat jij dit opruimt en niet de kleuter. Leg dit ook uit aan de kleuters.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

