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1 SPELER IS OOK GEZELLIG 

 

 

 

1. Tante Lieve heeft een gekke hoed 

Benodigdheden: 

- Tijdschriften  

- wit blad papier of sjabloon 

 

Speluitleg: 

Speel je dit spel alleen? 

Neem dan het sjabloon van het gezicht of teken er zelf één op een wit papier. Zoek in de tijdschriften 

die je thuis vindt alle onderdelen om tante Lieve te maken, met haar gekke hoed. 

Hoe ziet jouw tante Lieve eruit? Een dikke neus, bruine of blauwe ogen?  

Vind je een gekke hoed in de tijdschriften? Of ontwerp je die graag zelf?  

Benieuwd welke gekke tantes jullie maken! Deel je ze even op social media met de hashtag 

#kleineboefjes #assespeelt? 

 

Wil je dit spelletje met twee spelen? Dat kan! Verzin voor elkaar een gekke tante Lieve en laat de ander 

zoeken in de tijdschriften naar de kenmerken die jij wil: 

‘Mijn tante Lieve heeft een kleine neus, knalrode lippen en een grote bril. Ze heeft mooie oorbellen en 

krullend haar’.  

Kan jij deze tante Lieve knutselen? 
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2. Zomerse fotokader 

Benodigdheden:  

- een stuk karton 

- zelfklevende transparante folie/ vershoudfolie 

 

Speluitleg: 

Maak een fotokader uit karton, bijvoorbeeld 10cm-15 cm of 20 cm-30 cm. 

Geef het kader een leuke kleur en versier met stickers, tekeningen, een goudstift… 

 

Kleef de zelfklevende folie op de achterkant van jouw kader, met het plakgedeelte naar boven. 

Kleef nu al de bloemen die je vond in de kader.  

Span er de vershoudfolie strak over en maak langs de zijkanten vast met plakband. 

Om mooi af te werken maak je nogmaals hetzelfde kartonnen kader en maak je die bovenop de 

vershoudfolie vast. 

 

Hang het voor een raam en je krijgt een prachtig schilderijtje. 
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3. Badge van de straat 

Benodigdheden: 

- badge 

- wit stukje papier ter grootte van de badge 

- stiften 

 

Speluitleg: 

Kennen jullie al alle kinderen uit de straat?  

Maak een leuke tekening op het ronde stukje papier en schrijf ook je naam er bij. 

Steek de tekening in de badge en speld hem op. 

Jouw vriendjes uit de straat zijn nu makkelijk te herkennen! 
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4. Dierentuin in zoutdeeg  

Benodigdheden: 

- bloem 

- water 

- zout 

- olie 

- kleurstof 

 

Speluitleg: 

Recept zoutdeeg: 

- 3 kopjes bloem 

- 1 kopje zout 

- 1 kopje water 

- 1 eetlepel olie 

 

Wil je verschillende kleurtjes? Doe dan het zoutdeeg in verschillende stukken en doe twee druppels 

kleurstof bij elk hoopje.  

Kneed goed door, tot de kleur overal mooi egaal is. 

Wil je jouw kunstwerk vereeuwigen? Zet de oven op 100 °C en laat je creaties traag harden. Afhankelijk 

van de dikte van het deeg kan dit wat langer duren. Veert het deeg nog mee als je er op drukt, dan laat 

je het nog even langer in de oven. 

 

Welke gekke dieren kunnen jullie maken? Maken jullie er een hele dierentuin van?  

Of neem een speelgoeddino en maak zijn pootafdruk in het deeg… precies een echte fossiel! 
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5. Zouttekening 

Benodigdheden: 

- zout 

- vloeibare lijm 

- sjabloon regenboog/ eigen tekening 

 

Speluitleg: 

Maak zelf een mooie tekening op een wit blad papier. 

Over de zwarte lijnen ga je met vloeibare lijm. Strooi het zout erover.  

Laat even drogen en kleur dan in met de waterverf. 

 

 

 

6. De mooiste vlinder van het land 

Benodigdheden: 

- koffiefilters 

- houten wasspeld 

- waterverf en penselen 

 

Speluitleg:  

Kan jij jouw vlinder een kleurenpracht geven?  

Knip een koffiefilter open en maak er een mooie vlinder van. 

Gebruik de waterverf om jouw vlinder te voorzien van een prachtig kleurenpalet.  

Schilder de wasspeld en knijp deze in het midden van de gekleurde koffiefilter. Nog wat glitterstickers, 

wiebeloogjes, voelsprieten of een mooi motiefje in goudstift, en jouw vlinder wordt uniek! 
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7. It’s a small world 

Benodigdheden: 

- een rustige, leuke plek 

 

Speluitleg: 

Zoek een veilige en rustige plek. Dat kan in de tuin zijn, maar dat kan ook op de stoep of een terras. 

Maak met natuurlijk materiaal een leuk klein elfenhuisje of het huis voor de tuinkabouter. Door takken, 

gras, stenen of wat je maar in de tuin vindt, te gebruiken, kan je als het ware een kleine wereld bouwen.  

Haal nog wat playmobil- of duplo-speelfiguren erbij en je kan nu ook buiten leuke verhalen spelen. 
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8. Karel Kapper 

Benodigdheden: 

- eierdoos 

- zwart stiftje en/of wiebelogen 

 

Speluitleg: 

Maak van een eierdoos allemaal gekke mannetjes met een punthoofd. 

Steek in het gaatje bovenaan telkens wat dingen uit de tuin. Zo krijgen ze allemaal een gek kapsel. 

Speel je graag zelf eens kapper? Voorzie eentje met lange grassprieten en knip er op los! 
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9. Kleine Boefjes-Camouflage 

Benodigdheden: 

- papieren masker- sjabloon 

- elastiek-touw 

- lijmstift 

 

Speluitleg: 

Knip het sjabloon van het masker uit. Maak een gaatje langs beide zijkanten en knoop het elastiektouw 

vast.  

 

Neem de lijmstift en het masker mee naar buiten en versier met natuurlijke materialen.  

Dit is ook tijdens een wandeling een leuke bezigheid! 

Bij het verstoppertje spelen word je vast niet zo snel gevonden met dit camouflage-masker. 

 

 

10. Post! 

Benodigdheden: 

- postkaartsjabloon 

- lijm 

- kleurpotloden/stiften/ balpen 

 

Speluitleg: 

Post krijgen is altijd fijn! We hoeven niet op vakantie te gaan om een leuke kaart te versturen. 

Kan jij een mooie postkaart tekenen? 

Knip ze uit en kleef ze dicht. Versier de kaart met stickers of een mooie tekening. 

Wie in de straat krijgt er deze leuke post van jou? 
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