
TEN VOETEN UIT! SPELEN MET VOETEN EN SCHOENEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een vreemde sekte landt op het speelplein. Voor hen zijn voeten heilig. En schoenen zijn de al even heilige 

verpakking van de voet! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Bladmousse, scharen, contactlijm, verf, penselen, begangpapier, voeldingen, oude schoenen, rode vruchten, 

schoenveters, nagellak, schoensmeer,... 

SPEELIMPULSEN           

Reuzenvoeten: Met bladmousse kan je reuzenschoenen maken. Het is leuk om zo rond te crossen en 

opdrachtjes te doen. 

Schilderen met je voeten: Je kan een penseel tussen je tenen klemmen of met verf aan je voeten over papier 

lopen. 

Voetvoeltocht: Maak een hele tocht met verschillende ondergrond: zacht, hard, glibbering, warm, koud... Laat 

de kinderen geblinddoekt het parcours volgen. 

Stinkvoeten: Je kan met de kinderen allerlei middeltjes bedenken tegen zweetvoeten. 

Oude schoenen: Je kan oude schoenen poetsen met echte schoensmeer, je kan ze verven en versieren. Met 

restjes hout kan je er hakken onder zetten. Je persoonlijke schoen kan je meenemen naar huis in een je eigen 

mooi versierde schoenendoos. 

Voeten- en schoenenparade: De kinderen lopen op een verhoog te paraderen, enkel de voeten zijn zichtbaar 

van onder doek. Op swingende muziek showen ze hun voeten, hun beschilderde tenen, hun gepoetste of 

versierde schoenen. Je kan op je benen ook de gekste kousen schminken. 

Zelf wijn maken: Met blote voeten worden in een pot allerlei zachte vruchten geplet to moes. Giet er af en 

toe wat water bij, en zo krijg je een echte vruchtendrank. We zingen er een liedje bij! Je kan de drank daarna 

in flessen laten gieten met trechters, en in de 'kelder' bewaren. Proeven wie durft. 

Schilderen met schoenveters: Een bolletje maken en stempelen, een veter vol verf op het blad zwiepen (zoals 

een zweep), het uiteinde vasthouden en ronddraaien (zoals een passer), een veter over het blad rollen met de 

palm van de hand. 

Losse ideetjes: Muziek maken met je voeten, spreekwoorden met 'voeten' uitbeelden, tenen lakken met echte 

nagellak, een voetbadje, een voetmassage, poppenkast spelen met tenen of schoenen, schoenenaerobics, 

schoenentwister,... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Voor een themaspel gebruik je best het "instuifprincipe". De verschillende animatoren hebben elk hun 

standje(s). De kinderen kunnen vrij van het ene standje naar het andere lopen. Voorzie wat extra animatoren 

om de kinderen op te vangen die nergens zin in hebben. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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