BIG FISH, LITTLE FISH, VISSEN VOOR KLEINTJES
KLEEDJE/AANBRENG
Prospèr is een beetje een raar en eenzaam maar doet niets liever dan in z'n uppie gaan vissen. Hij is al dertig jaar lid van
visclub 'Het loze vissertje' maar hij heeft nog nooit een prijs gewonnen. Dit jaar zou hij graag eens winnen en hij stelt
daarvoor een goed team samen.

MATERIAAL

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

(Bamboe)stokken, visdraad, haakjes, sponsen of isomo, zwembadje, doorzichtige plastic bak, crêpepapier, plastificeerfolie,
schop, afbeeldingen van vissen, magneten, grote plastic, drankbakken of balen stro, aquariumpomp of compressor met
darmpje, mousse balletje, velcro, CD met zeegeluiden, kommen, PETflessen, papier, perforator, afwasmiddel en water
natuurlijk.

SPEELIMPULSEN
THE REAL STUFF
- Met een (bamboe)stok, een haakje en wat visdraad kan je een echte vislijn maken.
- Door eens op de grond te stampen of met een schop in het gras te steken kan je de wormen wakker maken en vangen.
- En dan ben je klaar om richting visvijver, ondiepe sloot of plas te gaan.
VISSEN VOOR DOE-HET-ZELVERS:
- Uit spons of isomo kan je allerlei vissen of andere zeemonsters snijden en knippen. Maak er een haakje aan, gooi ze in je
eigen zwembadje en hebt je eigen visvijvertje. Je kan het haakje zowel aan de vissen, als aan de hengel vervangen door een
magneetje.
- In een doorzichtige plastic bak kan je je eigen aquarium maken. Wil je er eentje met 'gekleurd' water, dan kan je de algen
en het zeewier uit crèpepapier knippen. Houd je het liever wat helder, dan knip je de figuren uit papier en doe je er wat
plastificeerfolie rond voor je ze op de bodem plakt. De visjes kan je op dezelfde manier maken. Om ervoor te zorgen dat ze
niet 'bovendrijven' kan je ze aan een stukje visdraad maken dat je op de bodem vastplakt.
- Wat dacht je van je eigen viskraam zoals je ze op de kermis ziet? Je maakt een rond parcours door een dubbele rij
drankbakken of strobalen te voorzien en daartussen grote plastiek te hangen. Dan vullen met water, met de tuinslang breng
je er beweging in.
VISSPELEN:
- Maak verschillende vislijnen (zie hoger) met een verschillende kleur. Aan elk haakje hang je een vis. Haal de vislijnen door
elkaar en welke vis hangt aan welke lijn?
- In het midden van de kring zet je een bak met water en plastic vissen. Terwijl je een CD met zeegeluiden (of liedjes over
vissen) opzet wandelen de kinderen rond de visbak. Zodra de muziek stopt neemt elk kind een visje uit de bak. Na elke ronde
wordt er een visje uit de bak genomen. Wie wint?
- Red je vis. Je voorziet enkele kommen met telkens een visje in. Om je vis in leven te houden moet je hem van water
voorzien. Daarvoor krijgt elk kind een PETfles gevuld met water en met een gaatje in de dop. Door op de fles te knijpen
spuit het water eruit en belandt het hopelijk in de kom. Je kan de PETflessen ook door watergeweertjes vervangen en
bijvoorbeeld een parcours laten afleggen om het geweertje te gaan vullen. Welke vis krijgt het meeste water?
- Visrace: uit papier knip je een vis. Op de plaats van het oog maak je met de perforator een gaatje. Van het gaatje naar de
staart maak je een slip. Je legt de vis op het water. Wanneer je een drup afwasmiddel in het gaatje laat vallen vliegt de vis
vooruit op het water. Wiens vis vliegt het verst?

BEGELEIDERSTIPS
In de buurt van diep water houd je best goed de kleuters in het oog dat je niet echt moet vissen naar al te enthousiaste
kleuters. Maak duidelijk afspraken met de kleuters. Laat kleuters toe om hun eigen ideeën naar voren te brengen.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

