TELEPORTATIE
Doel van het spel:
De kinderen verzinnen een plaats of tijdstip waar ze met de teleportatiemachine
terechtkomen en beelden dit uit. De andere kinderen raden de oplossing.
Verloop:
Verdeel de groep in duo’s: iedereen bedenkt een ruimte. Bij een afgesproken geluidssignaal
voert een van de twee een handeling uit die je in die ruimte zou doen. De andere probeert te
raden welke ruimte het is. Daarna wisselen ze om.
Laat ieder om beurt een ruimte bedenken en schrijf deze op kaartjes
Maak groepjes van vier: elk groepje krijgt een kaartje met een locatie op. Ze krijgen twee
minuten de tijd om handelingen te bedenken die bij die ruimte passen. Nadien kijken ze naar
elkaar en raden ze de verschillende ruimtes.
Doelgroep

6 tot 9 jarigen

Soort spel

Fantasiespel

Aantal deelnemers

De hele groep

Materiaal

Kaartjes
Stiften
Teleportatiemachine (eventueel zelf geknutseld met de groep)
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Kennen de kinderen een teleportatiemachine? Zo niet, leg dit zeker uit.
Speluitleg

Doe het spel dan voor: speel dat je met de teleportatiemachine terechtkomt in een tent in het
bos, doe de tent open, loop tegen een boom, sprokkel hout en maak een vuurtje.
Kunnen de kinderen raden waar je terechtgekomen bent?

Spelprikkels

Help de kinderen met het verzinnen van mogelijke ruimtes: badkamer, onder water, de
woestijn, de fabriek, de disco, het station, het pretpark, de dierentuin, de frituur, het concert,
het ziekenhuis, het circus, de Noordpool, de speeltuin, het museum, het kasteel, de woestijn,
het zwembad, de winkel, het restaurant, in een boom, bij McDonald’s, in een slaapkamer …
Zorg voor afwisseling in het spel door de samenstelling van de groepjes regelmatig te
veranderen.
Laat de kinderen nieuwe plaatsen zoeken met een bepaalde beginletter
Door in groepjes te werken, zorg je voor een veilig klimaat voor spreekkansen: de kinderen
moeten overleggen.

Taaltips

Zorg eventueel voor afbeeldingen van de verschillende ruimtes en zodat iedereen goed
begrijpt wat met de begrippen bedoeld wordt. Je kunt op voorhand foto’s verzamelen, of op
het ogenblik zelf de ruimtes tekenen.
Verwoord zelf ook wat je de kinderen ziet uitbeelden: “oh ja, ik zie het, hij loopt tegen een
boom”.
Thema ’s rond tijd en ruimte, maar kan binnen alle thema’s aan bod komen.

Mogelijke thema’s

Marcqstraat 16
1000 Brussel
02 210 63 90

onderwijscentrumbrussel@vgc.be
@onderwijscentrumbrussel
onderwijscentrum_brussel

