VERVEN VOOR DURVERS.
KLEEDJE/AANBRENG
Jean-Louis, de franse kunstschilder is een beetje schildergek, hij zou echt alles schilderen wat hij ziet!

MATERIAAL

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

Veel verf, verfborstels, verfrollen, een aantal verfemmers, afwasmiddel (om bij de verf te mengen zodat dit
beter afgewassen kan worden), wit doek, meubels, een auto, kleuterfietsen, kartonnen dozen,…

SPEELIMPULSEN
Zorg ervoor dat er verschillende zaken zijn die een likje verf mogen krijgen. Misschien staat er wel een gebouw
op het speelplein dat een likje verf zou kunnen gebruiken, zijn er stoelen, tafels en kasten die er wat flets uit
zien of een auto van een (hoofd)animator die het niet erg vindt om geschilderd te worden.
- Schilderoefeningen:
Plak papieren flappen aan een muur (die een likje verf mag krijgen) en leer de kleuters de technieken die elke
kunstschilder gebruikt: afmeten met de steel, vanuit de pols schilderen, eens over je snor wrijven als je het
niet meer weet, ...
- Muren schilderen
- Herschilderen van stoelen, tafels, kasten en veel meer
Ga eens na wat er allemaal op het speelplein staat dat eigenlijk mooier zou zijn met een likje verf. Een houten
picknicktafel is hiervoor ideaal maar je kunt het ook met meubels. Laat de kleuters kiezen welk stuk ze willen
schilderen en voorzie emmers met verschillende kleuren waaruit de kleuters kunnen kiezen.
- Pimp my ride
Op het speelplein heb je misschien kleuterfietsjes staan of go-carts, die je makkelijk kunt pimpen door er
karton aan te tapen. Bij de kleutersfietsjes met rode zitting (te koop bij het MateriaalMagazijn) kun je
makkelijk kartonnen dozen omgekeerd over de zitting plaatsen.
Als je het karton dan wat bijknipt, kunnen kleuters nadien ook met de fietsen rondrijden. Zorg dat je op
voorhand de fietsjes al beplakt hebt met het karton, kleuters kunnen de fietsen pimpen door het karton bij te
knippen en de fietsjes te schilderen.
Als je een auto hebt die je mag beschilderen, dan meng je best eerst wat afwasmiddel door de verf, dan kun je
die achteraf beter afwassen.

BEGELEIDERSTIPS
- Zorg ervoor dat de ouders en de hoofdanimator van het speelplein op voorhand weten dat je uitbundig met
verf zult spelen. Zo kunnen ouders hun kinderen speelkleren meegeven die supervuil mogen worden.
- Niet alle kinderen houden ervan om zelf ook helemaal onder de verf te zitten, hou er rekening mee dat het
voor elk kind leuk moet zijn.
- Het is niet zo belangrijk dat de kleuters mooi schilderen of binnen de lijntjes.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

