DE MONSTERKES, VETTIGE KLEUTERS
KLEEDJE/AANBRENG
Raymond, het mottig monsterke is een beetje verloren gelopen en zo op het speelplein geland. Zijn favoriete bezigheid? Vuil
worden!!!

MATERIAAL

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

Kommen, water, zand, droge bladeren, boomschors, ronde keien, gras, verf, grote stukken papier, schoenen, vodden, bruine
zeep, grote plastiek of zeil, maïzena, fruitpap met veel kiwi, rozijnen, cacaopoeder, komkommer, crèmekes, appels,
spekjes, siroop, choco, frietjes met mayonaise, spaghetti...

SPEELIMPULSEN
- In het 'land-zonder-sok-en-schoen' loopt iedereen op blote voeten. Maak je eigen 'blotevoetenpad' door kommen te voorzien
met: water, zand, droge bladeren, boomschors, modder, ronde keien, gras... Je kan ook eventueel de kleuters laten helpen
en zelf nieuwe ideeën laten bedenken. Kleuters vinden het geweldig om hun zintuigen aan te spreken.
- In Regenboogland ziet alles er supervrolijk uit. Bedek de vloer en de muren van je lokaal met grote stukken papier. Mouwen
en pijpen rol je best zo hoog mogelijk op (of je doet je badpak aan) want voor je het lokaal binnen mag, loop je eerst door
een paar kommen met verf. De vloer wordt meteen bedekt met kleurrijke voetafdrukken. Daarna kan je je handen in de verf
drukken, een afdruk van je neus, oor, onderarm ... maken. Of ga aan de slag met water geweertjes en doe hier verf in. Zorg
ervoor dat de kleuters hun badpak aan hebben. Vul ballonen met verf en laat ze spatten tegen de vloer en de muren. En als
het goed weer is, daarna allemaal onder de tuindouche!
- Jean-Claude de duizendpoot heeft het op maandag altijd erg druk want dan moet hij al zijn schoenen poetsen. Een handje
helpen mag zeker! Voorzie de nodige schoenen, schoensmeer, schoenborstels, vodden...en neen, het is geen ramp als er
armpjes worden 'mee gepoetst'.
- In Glibberland is Raymond meer dan één keer uitgegleden. Om alles proper te houden bond hij sponsen onder zijn voeten
en aan zijn handen en zo over de bruine zeep op een grote plastiek of zeil. In Glibberland hadden ze ook verschillende
soorten slijm (maïzena in water, je kan het een groen kleurtje geven met levensmiddelenkleurstof).
- En het eten zag er ook niet overal even lekker uit. Fruitpap met veel kiwi ziet er beikes uit, rozijnen in cacaopoeder zijn
net drakenkeutels...
- In beautyfarm 'het zuiver velleke' ging het er ook anders aan toe dan Raymond gedacht had. Ze bedekten hem daar met
modder, komkommer, crèmekes... en dat voelde wel plezant!
- In Hapland, ligt net boven Lapland, hebben de mensen geen bestek. Vettige Swa hing de dingen op aan koordjes (appels
met siroop, spekjes met choco...) of ze aten het met hun handen (vettige frieten met een goeie kwak mayonaise,
spaghetti...)
- En als je al het bovenstaande hebt gedaan is er vast nog genoeg smurrie over waarmee de kleuters de animatoren eens
lekker vettig kunnen maken!

BEGELEIDERSTIPS
Vuil geworden kleuters is een gevoelig thema bij sommige ouders. Zorg ervoor dat ze weten wat er op het programma staat
en wat ze ervan mogen verwachten. Eventueel een (paar) dag(en) op voorhand de activiteit uithangen. Werk bij voorkeur
met natuurlijke of eetbare producten. Kleuters stoppen nogal vaak dingen in de mond. Heb je toch een aantal materialen op
het randje (schoensmeer), geef er dan extra aandacht aan.
Niet alle kleuters zijn de grote durvers. Dat is ook niet erg. Heb hier wel even oog voor en geef hen even wat tijd. Stimuleer
hen even door het samen te doen of met behulp van een vriendje. Maar push hen zeker niet. Controleer eventueel op
allergieën.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

