THE SHOOT-OUT, WATERPISTOLEN EN WATERSPUITEN
KLEEDJE/AANBRENG
Je kan dit inwerken in een groter thema (voor ideeën, zie speelimpulsen). Maar het gewoon schieten naar
elkaar met waterpistolen en -spuiten, is echt al leuk genoeg.

MATERIAAL

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

Veel goedkope waterpistolen, waterspuitjes (aan te kopen, maar eventueel navragen bij verplegers, dokters,
ziekenhuizen, ...), veel water

SPEELIMPULSEN
Oorlog voeren: doe een heus (water)gevecht met watergeweren tussen de verschillende kampen.
Cowboy & Indiaan of dief & bandiet: Leef je in 1 van de 2 kampen en ga aan de slag om elkaar aan te vallen.
Dit kan zeker passen in een grotere themadag en/of -week.
Cowboy: Binnen een themadag cowboy kan er eventueel duel gevoerd worden tussen 2 cowboys.
Het wereldrecord: waterpistool gevecht staat momenteel op 1173 deelnemers. Wie doet beter?!
Willem Tell achterna: plaats iemand met een appel op zijn hoofd en schieten maar naar de appel
Kleiduifschieten: gooi een blikje in de lucht en de kinderen kunnen met hun waterpistool schieten naar het
blikje.
Parcours: Probeer een pingpongballetje, autootje voor uit te schieten of een parcours af te leggen.
Jagers: verkleed je als echte jagers en verstop je in het gras, achter een boom, achter een struik en probeer
te mikken op vogels, vlinders, …. Mocht er weinig dieren zijn op het speelplein, kan een animator zich
verkleden in een vogel.
Schietkraam: maak een schietkraam en kinderen mogen met waterpistolen mikken naar speelgoed, blikjes,
schietrozen (Misschien maakt dit wel deel uit van een grote kermis)
Kunst maken: door met waterpistolen te schieten op verhard terrein, kan je mooie tekeningen maken.
De waterbrigade op stap: Dorst?! De waterbrigade schiet water in de mond van de kinderen.
Waterballet: misschien kan je met waterpistolen leuke effecten krijgen door tijdens het dansen met water te
spuiten.
Geef ieder kind: een gocart, een fiets, een driewieler, een winkelkar, een rolstoel... en een waterspuitje of
waterpistool. Nu kan je mekaar aanvallen (individueel, in 2 ploegen, in meerdere kleine ploegen).

BEGELEIDERSTIPS
Heb je geen waterpistool of waterspuit voor iedereen, probeer toch ieder kind iets in handen te geven.
Desnoods met dweilen, vodden, sponzen, emmers, oude kussens...
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

