
KIDDO          1.2008          Rubriek: Okid(d)o 2-4          Tekst: Caroline Boudry          Foto’s: Johan Depaepe

Veel heb je niet nodig: een verduisterde kamer en een zaklamp 

zijn voldoende om kinderen mee te nemen naar een wereld vol 

verrassingen. De donkere winterdagen vormen een prachtig 

decor.

Spelen met een lichtstraal

Voor de één is een donkere ruimte angstaanjagend, voor de 

andere brengt de duisternis rust. Zorg ervoor dat de kinde-

ren zich comfortabel en veilig voelen in de duistere omgeving. 

Misschien kun je het licht langzaam dimmen. Steek een zaklamp 

aan en laat de lichtbundel de ruimte verkennen. Voorwerpen 

worden een voor een belicht. Kinderen herkennen de voorwer-

pen en beleven veel plezier aan dit magische spel.

Licht in de duisternis

OOoit gehoord dat je konijnen kunt vangen als je 

een tv-toestel laat spelen in een bos? In stripverha-

len lukt dat. Worden de konijnen dan aangetrokken 

door het boeiende programma of door het felle licht? 

Kinderen houden zowel van beweging als van licht. 

Daarom gingen we eens kijken hoe zij reageren als je 

een lichtstraal door een donkere ruimte laat zweven.

Spelletjes met een zaklamp
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Licht in een doos

Een schoenendoos kan vele verrassingen verbergen. De 

kinderen van het kinderdagverblijf Roodebeek krijgen 

vaak enkele dozen als spelmateriaal. Er zit steeds een 

andere verrassing in, waarmee de begeleidsters hun 

nieuwsgierigheid prikkelen. 

Joke, beeldend kunstenaar, verbergt enkele lichtgeven-

de zaklampen in schoenendozen en kartonnen kokers. 

Alexis vindt als eerste een doos met een lichtje erin. Blij 

haalt hij de zaklamp uit de doos en straalt de lichtbun-

del door de ruimte. De andere kinderen worden uit-

genodigd om ook op zoek te gaan naar zaklampen in 

de andere kokers en dozen. De zaklampen verdwijnen 

onder de truien en belichten de buiken. Elsa moet hier 

hard om lachen, buikdansend laat ze de straal swingen. 

Joke knipt het licht uit en enkele seconden later knipt ze 

het licht weer aan. Alexis gaat op zoek naar die wonder-

baarlijke truc. Als hij het knopje ontdekt heeft, flikkert 

zijn zaklamp aan en uit door de ruimte. •
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Benodigdheden
Enkele schoenendozen en karton-

nen kokers met een deksel

Enkele zaklampen

Verduisterde ruimte

•

•

•
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