WATERP(L)AS! BOUWEN MET WATER.
KLEEDJE/AANBRENG
De 'waterleiding' is fenomeen op het speelplein. Op hete zomerse dagen bedenken ze steevast leuke ideeën
met water. Ze zijn beste maatjes met de insmeermoni.

MATERIAAL

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

Dakgoten of afdekgoten, tuinslang, balken, oude emmer, kartonnen dozen, sponzen, zeemvellen,
knutselmateriaal, waterslangen (van verschillende diameters), trechters, potjes, PET-flessen, een aangedreven
pomp (een dompelpomp of een andere waterpomp), plastiek.

SPEELIMPULSEN
Aquaplay: Je kan het bekende speelgoed namaken met dakgoten of met kleinere afdekgootjes, je vindt beide
bij de doe-het-zelf zaak. Laat de kinderen greppels graven in het zand of in de aarde. In die greppels leggen ze
dan de dakgoten of afdekgootjes. Op één punt laat je het water toekomen met een tuinslang. Laat de kinderen
zelf experimenteren, zo kan je het water een stuk onder de grond laten stromen, een vijver maken,... Je kan
bootjes knutselen uit piepschuim en die op het water laten drijven.
Douche maken: Sjor een driepikkel (of plak er één met panlatten). Maak met een nagel een heleboel gaten
onderaan een oude emmer. Hang je emmer in de nok van je driepikkel en hang er een tuinslang in.
Kinderwash: Maak met kartonnen dozen een mysterieuze 'kinderwash' en bevolk die met kinderen, sponzen,
zeemvellen en emmers zeepsop. Wie zich niet zo hygiënisch voelt verdwijnt in de box en komt er aan de
andere kant fris als een versgewassen visje terug uit!
Druppeltoren: Begin hoog te bouwen: maak een waterreservoir in een bassin als start. Van daaruit vertrekken
allerlei leidingen naar andere niveaus waar ze in een nieuw reservoir terecht komen. Om van daar te
vertrekken naar een ander niveau... Onderaan komt het water terecht in een bassin. Van daar pomp je het
water terug naar boven. Het wordt nog toffer wanneer je onderweg niet-alledaagse voorwerpen inbouwt: een
molentje dat begint te draaien, een emmer die omvalt wanneer hij voldoende vol is, twee potjes aan een
kapstok die elkaar in evenwicht houden,
...
Waterbestendig: Wat is er leuker dan bij regenweer in je kamp te mogen blijven. Laat de kinderen hun kamp
waterbestendig maken en test dat uit.

BEGELEIDERSTIPS
Met jouw handigheid moet je de kinderen op weg zetten. Laat ze daarna zelf experimenteren.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

