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Introductie 

 

 

 

 

Doel van het project 
Kinderen vinden theaterspel over het 
algemeen heel erg leuk. Ze kunnen lekker gek 
doen (wie wil dat nu niet?) en zomaar doen 
alsof ze iemand anders zijn.  
 
Met theaterspel leren kinderen veel over 
zichzelf; over wat ze leuk vinden en ook over 
wat ze moeilijk vinden. Tegelijk leren de 
kinderen ook veel over anderen; door te 
observeren en te kijken hoe andere kinderen 
aan de slag gaan met de opdrachten.  
 
Nu kan theater soms ook wat ongemakkelijk 
zijn, bijvoorbeeld als een opdracht of spel 
heel moeilijk lijkt en de kinderen het (nog) 
niet zo goed snappen of bang zijn dat ze voor 
aap staan. Om dit te voorkomen kun je het 
theaterspel zo moeilijk of makkelijk maken als 
jij wilt. 
 
Jij als leider mag zelf kiezen welke spellen je 
wilt doen en ook hoe je ze doet. Kies dus de 
spellen uit die je het leukst vindt en het beste 
bij de groep vindt passen. Als dit goed gaat, 

probeer je een ander spel en zo ontdek je 
welke theaterspellen voor jouw groep het 
leukste zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
Veel plezier met dit handboek en met de 
theaterspellen en laat de kinderen stralen als 
sterren aan de hemel! 
 

 

Overzicht van de 

activiteiten 
In dit handboek zijn 7 activiteiten beschreven: 

 

1. Volg de gek!  

 

2. Ritmespel 

 

3. Wie heeft ook? 

 
4. Spannend fotoboek spelen  

 
5. One minute of fame  

 

6. Geef je emotie door! 

 
7. Modeshow lopen 

 

Belangrijk! 
Om een goede en fijne sfeer te creëren, is het 
noodzakelijk om voor aanvang van de lessen 
een aantal afspraken met de kinderen te 
maken. Daarom is dit het eerste onderdeel 
van het handboek. Veel plezier! 
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Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een 

bijdrage van de Vriendenloterij. Het handboek 

Theater is ontwikkeld in samenwerking met 

WaanZinnig Producties 

Bedankt dat jullie aan de slag 

gaan met theater in de speeltuin!  

Dit handboek geeft leuke 

voorbeelden van theater spellen 

en handige tips hoe je dit 

makkelijk zelf kunt uitvoeren. Zo 

blijft het aantrekkelijk om het hele 

jaar door leuke activiteiten met de 

kinderen te doen! 
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OM TE BEGINNEN 

Deze afspraken gelden altijd! 

 

 

BASISAFSPRAKEN! 
Om een goede en fijne sfeer te krijgen is het 

handig (en belangrijk!) om met de groep een 

paar basisafspraken te maken.  

 

Zorg er als leider voor dat de groep zich veilig 

voelt, en dat er niet gepest of uitgelachen 

wordt. Dit kun je het beste doen door enkele 

regels af te spreken. Zodra iemand de regel 

verbreekt, spreek je het kind hierop aan. Als 

het kind doorgaat, verbindt er dan een 

consequentie aan, bijvoorbeeld dat hij of zij 

een paar minuten niet mee mag doen. 

Kinderen durven zich namelijk alleen open te 

stellen om nieuwe dingen te proberen, als ze 

zich veilig voelen.  

 

Hieronder enkele regels die je van tevoren 

kan stellen: 

 Hier helpen we elkaar 

 We luisteren naar elkaar. Als de leider iets 

zegt, zijn de anderen stil. Ook luistert de 

leider naar jou als je aangeeft iets te willen 

zeggen 

 Als je iets wilt zeggen, steek je je vinger 

op 

 We lachen elkaar niet uit 

 Lachen mag natuurlijk, maar alleen als we 

er allemaal om kunnen lachen 

 Je mag dingen stom vinden, maar je doet 

wel altijd mee 

 Als je iemand iets goeds ziet doen, geef 

dan een compliment of een high five 

 Bij theater houden we van applaus, dus we 

geven elkaar veel applaus! 

 

 

 

 

LEUKE AFSLUITING 

Aan het einde van de les is het goed om 

samen met de kinderen nog even terug te 

kijken op wat ze hebben gedaan. Dit zijn 

 onderwerpen waar je het over kan hebben: 

 

 Vraag de kinderen welk spel ze het leukst 

vonden en waarom 

 

 Maak een doosje met vragen. Ieder kind 

mag er een vraag uit pakken en voorlezen 

aan de groep. Samen kun je de vragen 

hierna beantwoorden 

 
 Laat de kinderen in één woord vertellen 

wat ze van de theaterspellen vonden 

 

Tenslotte: als leider heb je vaak veel gezien 

tijdens de spellen. Probeer juist ook de stille 

kinderen een bemoedigend compliment te 

geven. Vraag aan de kinderen aan wie ze nog 

meer een compliment willen geven. Wie 

vonden ze heel stoer in de spellen? Wie heeft 

heel goed doorgezet terwijl het even moeilijk 

was? Wie was er erg grappig? 

 

En het allerbelangrijkste:  

blijf iedereen motiveren om er de volgende 

keer weer bij te zijn! 
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ACTIVITEIT 1: volg 

de gek! 

Duur: ca. 15 minuten 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doel: warming up, fantasie prikkelen en 

concentreren 

 Benodigdheden: ruimte waarin je met de 

gehele groep in een kring kan staan 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Verdeel de groep in twee gelijke teams. 

Laat ieder team tegenover elkaar in de 

kring staan, zodat je in de ene halve kring 

team 1 hebt, en in de andere halve kring 

team 2 

 

 Jij als leider staat midden in de kring  

 
 Vertel dat de teams zoveel mogelijk 

punten moeten verzamelen en dat ieder 

persoon voor een punt kan zorgen door 

goed op te letten 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 De kinderen volgen de ‘gekke’ leider. Zij 

doen dit nadat de leider iets heeft 

voorgedaan. De kinderen herhalen de 

beweging, tekst of mimiek  

(= gezichtsuitdrukking) als een soort echo 

 

 Bouw de oefening heel simpel op door 

eerst te beginnen met makkelijke dingen 

om te herhalen. Zoals klappen, stampen of 

een lichaamsdeel aan te wijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maak het iets moeilijker door je stem te 

gebruiken. Dit kan spannend zijn voor de 

kinderen, dus wissel het af met andere 

handelingen. Ook kan je het uitbouwen  

door dieren, beroepen of emoties uit te 

beelden 

 

 Geef het team een punt die de leider het 

beste volgt in beweging, stem en mimiek 

 

MAAK HET SPANNEND! 
 Vertel dat je het spel spannender maakt, 

door onverwacht naar beneden te duiken 

op je knieën of te hurken. De kinderen 

mogen alleen op dat moment dat jij naar 

beneden duikt, ook naar beneden duiken 

 

 Doe drie rondes. Zorg voordat je begint 

aan de drie rondes eerst voor een 

oefenronde, zodat de kinderen je goed 

snappen. Jij geeft als leider aan wie van de 

kinderen het laatste beneden was. Zij 

moeten de kring verlaten en doen even 

niet meer mee. Na drie rondes tel je 

hoeveel kinderen van ieder team nog in de 

kring staan. Ieder kind levert een punt 

voor het team op 

 

Waar moet je rekening 

mee houden? Zie 

volgende pagina 
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Vervolg 

 

WAAR MOET JE 

REKENING MEE 

HOUDEN? 
 Mocht je een oneven groep hebben, dan 

geef je het team met een persoon minder 

aan het einde een punt extra. Vertel dit 

vooraf, zodat de kinderen begrijpen dat 

ieder team een gelijk aantal punten kan 

verzamelen 

 

 Vraag of iedereen naar beneden kan 

duiken. Of er misschien blessures zijn? 

Mochten er kinderen zijn die niet naar 

beneden kunnen duiken, dan geef je hen 

een andere opdracht, bijvoorbeeld hun 

beide armen omhoogsteken 

 
 Vraag de kinderen om zelf op te letten of 

ze veilig naar beneden kunnen duiken. 

Wanneer er bijvoorbeeld tafels en stoelen 

dichtbij de kring staan, kunnen ze zich 

hieraan blesseren 
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ACTIVITEIT 2: 

Ritmespel 
Duur: ca. 15 minuten 

 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: teambuilden, samenwerken, 

energizen 

 

 Benodigdheden: ruimte met genoeg plek 

om met de groep te bewegen 

 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Ga in een kring zitten 

 

 Vertel dat je met de groep gaat oefenen 

met één ritme  

 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Het ritme begint met je armen gekruist op 

je schouders. Van daaruit klap je met 

beide handen op je gebogen benen 

 

 Dit herhaal je met de groep en zeg wat ze 

moeten doen: schouder-been-schouder-

been 

 
 Iedereen moet in hetzelfde ritme bewegen. 

Je gaat net zo lang door tot iedereen 

samen als groep schouder-been-schouder-

been doet 

 

 

 
 

 

 

NU IETSJE 

MOEILIJKER 
 Je vraagt de groep goed op te letten. Dan 

laat je het gehele ritme zien:  

schouder-been-rechts-links-klap-klap 

 

 Dit gaat zo: 

 
 van gekruiste armen op je schouders 

 

 klap je met beide handen op je beide 

benen: linkerhand op linkerknie en 

rechterhand op rechterknie 

 

 hierna til je je rechterbeen omhoog. 

Het bovenbeen en het onderbeen 

maken een hoek van 90 graden 

 

 met je rechterhand tik je je 

rechtervoet aan en daarna tik je met 

je linkerhand je rechtervoet aan 

 
 nu kan de voet weer naar beneden en 

klap je twee keer in je handen 

 

 Heel langzaam herhaal je het ritme, net 

zolang tot de groep het geheel zelfstandig 

kan doen 

 
 Je kunt samen met de groep het ritme 

sneller en langzamer maken 
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ACTIVITEIT 2: 

Ritmespel 

Vervolg 

 

 

EXTRA UITDAGING: DE 

CANON 
 Verdeel de groep in twee ongeveer gelijke 

groepen. Zet de groepen in twee rijen 

tegenover elkaar 

 

 Leg uit dat het bij deze oefening echt om 

een goede samenwerking gaat. Het team 

dat elkaar het beste helpt, krijgt een punt 

 
 Vertel wat het betekent om de oefening in 

een canon-versie te doen: canon is 

hetzelfde ritme op verschillende momenten 

starten 

 

Let op! Even het ritme niet meer weten is 

niet erg. Samenwerken en niet opgeven is 

het allerbelangrijkste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Team 1 begint met het ritme, team 2 doet 

nog niets. Totdat jij als leider team 2 ook 

helpt om hetzelfde ritme op een ander 

tijdstip te starten. De twee teams doen 

hetzelfde ritme, maar door elkaar heen! 

 

 Laat de groepen eerst even de tijd hebben 

om het ritme als team samen goed te 

krijgen 

 
 Houd twee rondes: 

 
 bij ronde 1 geef je een punt aan de 

groep die het beste samenwerkt 

 
 Bij ronde 2 geef je een punt aan de 

groep die het beste samen in het 

ritme blijft 
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ACTIVITEIT 3: Wie 

heeft ook? 

Duur: ca. 10 minuten 

 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: kennismaken, energizen, 

teambuilden en vergroten van inleving 

 

 Benodigdheden: ruimte met genoeg plek 

om met de groep te bewegen. Deze 

oefening kun je zittend op de grond of op 

een stoel doen 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Zorg dat de ruimte groot en vrij genoeg is 

zodat je een kring kunt maken 

 

In deze beschrijving gaan we ervan uit dat je 

met de kinderen op een stoel zit 

 

 Laat iedereen met een eigen stoel in de 

kring komen zitten 

 

 Dan haal je je eigen stoel uit de kring en 

ga je in het midden van de kring staan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Stel een vraag aan de kinderen: ‘Wie heeft 

ook …?’ en vul je iets in. Bijvoorbeeld: wie 

heeft ook schoenen met veters? 

 

 Iedereen die schoenen met veters aan 

heeft, moet gaan staan 

 

 Vervolgens wissel je van plek met de ander 

die ook opgestaan is. Dat kunnen er dus 

meer zijn! 

 

 Let op: er is een stoel te weinig, dus blijft 

er altijd 1 kind over. Wie het laatst over is 

bedenkt een nieuwe vraag. Bijvoorbeeld: 

Wie heeft ook een spijkerbroek aan? 

 
 Je kunt dit spel uitbreiden met vragen over 

waar je van houdt, zoals eten, hobby’s of 

huisdieren. Bijvoorbeeld: Wie houdt ook 

van pannenkoeken? Wie houdt ook van 

gamen? Wie houdt ook van honden? 
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Vervolg 

ACTIVITEIT 3: Wie 

heeft ook? 

 

EXTRA UITDAGING! 
Vooraf: ga deze uitdaging alleen aan als 

dat kan in de groep. Zorg dat de sfeer 

veilig is, laat kinderen elkaar niet 

uitlachen. Leg uit dat om elkaar echt te 

leren kennen, je respect naar elkaar 

moet tonen. Dus luister goed en lach 

niemand uit. Want dat is voor niemand 

leuk.  

 

 Jij als leider start met het stellen van een 

vraag. Als kinderen willen antwoorden, 

gaan de kinderen weer staan als ze zich 

hierin herkennen 

 

Het verschil is nu dat de vragen persoonlijker 

zijn en dat je niet gaat wisselen van plek 

 

 Vertel zelf als voorbeeld met hoeveel 

mensen je thuis leeft, bijvoorbeeld met zijn 

drieën. Hierna vraag je aan de kinderen: 

‘Wie woont er thuis ook met zijn drieën?’ 

Laat de kinderen gaan staan als ze ook 

met zijn drieën wonen 

 

 Vraag vervolgens hoe jullie drieën heten 

 
 

 Een ander voorbeeld: ‘Wie houdt ook van 

veel complimenten krijgen?’ 

 

 Vraag aan de kinderen die zijn gaan staan, 

wie er een compliment weet 

 
 Vraag ook iemand die is gaan staan om 

een compliment aan een ander te geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zo kun je verder gaan en vragen of 

meerdere kinderen iemand een 

compliment kunnen geven 

 

 Zorg ervoor dat als er veel complimenten 

worden uitgedeeld, iedereen een 

compliment krijgt. Geef anders zelf aan de 

‘vergeten’ kinderen een mooi compliment 
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ACTIVITEIT 4:  

Spannend fotoboek 

spelen 

Duur: ca. 15 minuten 

 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: samenwerken, fantasie prikkelen, 

groot leren spelen 

 

 Benodigdheden: genoeg ruimte om 

samen met de groep levensgrote 

groepfoto’s te maken 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Verdeel de groep in 4 groepen. Het mag 

ook in meerdere groepen, als je maar 

zorgt dat de groepsgrootte van iedere 

groep rond de 5/6 kinderen is 

 

 Na het verdelen van de groepjes, laat je de 

groepjes bij elkaar op de grond zitten 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Vertel de groep dat ze meewerken aan een 

spannend fotoboek. In dit fotoboek beeldt 

ieder team een foto uit die jij als leider 

beschrijft 

 

 De kinderen krijgen 5 tellen de tijd om in 

stilte de foto uit te beelden. De kinderen 

mogen niet praten en dus ook niet 

overleggen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oefen met een groepje als voorbeeld: 

 Zeg dat op de foto een tijger ontsnapt uit 

een dierentuin 

 

 Je telt af: 5,4,3,2,1 en roept: foto! 

 
 Het groepje kinderen heeft deze 5 

seconden de tijd om de foto uit te beelden 

 
 Op het moment dat je ‘foto’ roept, moeten 

de kinderen stilstaan in een freeze, dus als 

een soort standbeeld 

 
 Ze blijven net zolang stil staan totdat jij 

zegt dat ze weer mogen bewegen 

 

En nu voor ‘het echie’: 

 Eerst verzin je losse spannende foto's, die 

twee groepen naast elkaar uitbeelden 

 

 Als de foto’s gemaakt zijn, vertel je wat je 

zo mooi aan de foto's vond. Vraag ook aan 

het publiek (de andere groepen) wat zij zo 

mooi en goed vonden 

 

 Nu laat je telkens twee groepen een foto-

verhaal uitbeelden. Zij staan naast elkaar, 

zodat het publiek naar twee verhalen kan 

kijken 

 Op de volgende pagina staan drie 

voorbeelden van fotoverhalen 
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ACTIVITEIT 4:  

Spannend fotoboek 

spelen 

Vervolg 

 

VOORBEELDEN VAN 

FOTOVERHALEN  
 

Opbouw van de verhalen: 

Elke groep maakt 4 foto’s. Deze hebben de 

volgende opbouw: 

 

 Foto 1 Beschrijft een situatie 

 

 Foto 2 Er ontstaat een probleem 

 
 Foto 3 Gelukkig is er een superheld of ster, 

die het probleem oplost 

 
 Foto 4 Het verhaal loopt goed af en 

iedereen is weer blij! 

 

Drie voorbeelden die je kan gebruiken: 

 Foto 1 Hier zie je een foto van een groep 

van de meest gevaarlijke tijgers ooit! 

 

 Foto 2 Op deze foto zie je dat de verzorger 

vastzit in het hok van de tijgers en heel 

bang is 

 
 Foto 3 Gelukkig was er een superheld, die 

de verzorger net kon wegtrekken voordat 

hij werd aangevallen 

 
 Foto 4 De verzorger bedankt de held en de 

tijgers gingen maar weer slapen 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1 Hier zie je een hele bekende 

muziekgroep optreden, met veel fans 

 

 Foto 2 De zangeres taakt haar stem kwijt 

en iedereen schrikt 

 
 Foto 3 De persoon, die de gitaar speelt, 

lost de stilte op door een hele goede solo 

te geven 

 
 Foto 4 De bandleden buigen en krijgen een 

groot applaus van de fans 

 

 Foto 1 Hier zie je een foto van een groep 

vriendinnen die met elkaar dansen. 1 stoer 

iemand kijkt toe 

 
 Foto 2 Eén van de meiden valt tijdens het 

dansen. De andere schrikken 

 
 Foto 3 Het meisje wordt omhoog geholpen 

door de stoere gast 

 
 Foto 4 De groep danst verder en de stoere 

man doet gezellig mee 

 

EEN PAAR LAATSTE 

TIPS 
 De gezichten moeten altijd zichtbaar zijn 

 

 Elke groep moet in hun foto kinderen 

hebben die staand én zittend iets 

uitbeelden 

 
 Gebruik grote emoties 

 
 Blijf echt stilstaan als een standbeeld want 

dat maakt de foto het mooist 
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ACTIVITEIT 5:  

One minute of fame 

Duur: ca. 15-20 minuten 

 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: samenwerken, fantasie prikkelen, 

groot leren spelen, emoties leren uiten 

 

 Benodigdheden: genoeg ruimte om 

samen met de groep uit te beelden. 

Daarnaast theaterkaartjes, een stopwatch, 

en papier en stift om de punten te noteren 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Verdeel de groep in twee gelijke groepen 

 

 Laat ze als twee halve cirkels tegenover 

elkaar zitten 

 

 Tussen de twee halve cirkels laat je een 

opening waar jij als leider staat, met extra 

ruimte zodat er uitgebeeld kan worden 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Vertel de kinderen dat ze met hun team 

‘one minute of fame’ krijgen. Ze gaan 

namelijk zoveel mogelijk kaartjes uit het 

doosje met theaterkaartjes uitbeelden 

 

 Elk kaartje is een punt voor het eigen team 

 
 Elk team krijgt één minuut de tijd om 

zoveel mogelijk kaartjes weg te spelen 

 
 Het spel bestaat uit 3 rondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je beeld uit zonder te praten en altijd in 

tweetallen. Je mag helaas niet overleggen 

met elkaar, dus je speelt in stilte! 

 

 De eerste twee spelers van het team 

komen naar voren en pakken een kaartje. 

Ze beelden uit wat er op het kaartje staat. 

Alleen de eigen teamgenoten raden wat ze 

zien en mogen dit door elkaar roepen, net 

zolang tot de leider het juiste antwoord 

hoort 

 
 Als het kaartje geraden is, komen de 

volgende twee spelers naar voren. Het 

team werkt dus met een doorschuif-

systeem, wat betekent dat als de eerste 

twee spelers naar voren lopen, de hele 

groep twee plaatsen naar voren 

doorschuift. De eerste twee spelers gaan 

achteraan zitten. Zo rouleren de kinderen 

en krijgt iedereen de mogelijkheid om te 

spelen 

 
 Als de minuut voorbij is, dan roep je ‘stop’! 

Vervolgens tel je het aantal kaartjes dat 

geraden is en noteer je het aantal punten 

 
 Daarna mag het andere team ook een 

minuut zoveel mogelijk kaartjes 

uitbeelden. En ook hier geldt: elk kaartje 

dat goed geraden is door het eigen team, 

levert een punt op 
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ACTIVITEIT 5:  

One minute of fame 

Vervolg 

 

 In dit spel kunnen er ook punten aan de 

tegenpartij gegeven worden. Dit maakt het 

spel extra spannend! Op de volgende 

pagina staat hoe je punten weggeeft 

 

 Hoe geef je punten weg? Dat kan op drie 

manieren: 

 
1. Als de spelers die uitbeelden toch 

praten, terwijl zij dit niet mogen. Dit 

zorgt voor een extra punt voor het 

andere team 

 

2. Wanneer het kaartje dat uitgebeeld 

wordt, door de speler hardop of 

zachtjes wordt voorgezegd 

 
3. Wanneer de tegenpartij (het publiek) 

praat krijgt het team dat aan het 

spelen is een extra punt. In een 

theater mag namelijk ook nooit 

gepraat worden uit respect voor de 

spelers! Je mag natuurlijk wel 

meegenieten en meelachen 

 

DE DRIE RONDES 
 Begin ronde 1 met dierenkaartjes. Laat de 

twee kinderen die aan de beurt zijn geen 

geluid maken, anders komen ze nooit tot 

uitbeelden. De twee kinderen beelden dus 

hetzelfde kaartje uit. Een voorbeeld is het 

kaartje met een aap. Ze kunnen allebei 

uitbeelden dat ze op hun borst trommelen, 

maar misschien is het leuker en slimmer 

als je meer kunt laten zien. Door 

bijvoorbeeld als een aap de ander op 

luizen te controleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In Ronde 2 kun je voor de 

beroepenkaartjes kiezen. Laat de spelers 

bij elk kaartje twee verschillende 

handelingen uitbeelden. Een voorbeeld bij 

het kaartje timmerman: de één kan aan 

het timmeren zijn en de ander persoon is 

aan het zagen. Je kunt bij deze ronde 

punten extra geven aan het team waar het 

beste werd samengewerkt door de meeste 

verschillende handelingen te laten zien 

 

 In ronde 3 kun je locaties laten 

uitbeelden, en dan wel met geluiden. 

Geluiden maken betekent niet praten, 

maar wel klanken geven. Een voorbeeld bij 

het kaartje kapper: je mag niet ‘knip knip’ 

zeggen, maar je kan wel het geluid van 

een schaar proberen na te doen. Ook het 

team die de meeste geluiden weet te 

geven, kun je extra punten geven. 

 

EEN PAAR LAATSTE 

TIPS 
 Je kunt het zo bont maken als je wilt met 

extra punten geven. Denk aan extra 

punten voor het team dat het meest 

creatief was, of die enthousiast voor het 

andere team applaudisseerde 

 

 Laat de teams elke keer voor elkaar 

applaudisseren. Zo voelen ze zich nog 

meer als een echte acteur of actrice! 
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ACTIVITEIT 6:  

geef je emotie door! 

Duur: ca. 10 minuten 

 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: fantasie prikkelen, groot leren 

spelen 

 Benodigdheden: genoeg ruimte om met 

je groep in een kring te staan 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Laat je groep in een kring staan 

 

 Vraag aan de groep wat verschillende 

emoties zijn 

 
 Herhaal de emoties die worden genoemd 

en vul het antwoord aan waar dat nodig is. 

De meest bekende emoties zijn: bang, blij, 

boos, bedroefd/verdrietig, verliefd, 

chagrijnig en geïrriteerd 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Je gaat samen met de kinderen een 

emotie aan elkaar doorgeven in de kring. 

De kinderen moeten precies de leider 

volgen in hoe hij/zij het doet 

 We beginnen met blij zijn. De leider begint 

met lachen en het kind rechts van de 

leider neemt het lachen over en geeft hem 

weer door aan de buurman of buurvrouw 

rechts ernaast. Zo gaat het lachen als een 

golf de hele kring door en eindigt weer bij 

de leider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de volgende ronde kun je vragen of 

ieder een andere manier van blijdschap 

kan laten zien. Ook hier geef je de emotie 

aan elkaar door 

 

 Hierna kun je beginnen met boosheid. Doe 

het eerst zelf voor en laat de kinderen het 

nadoen 

 
 De ronde erna kun je kijken naar 

verschillende manieren om boosheid uit te 

beelden 

 
 Zo kun je verschillende emoties aan elkaar 

doorgeven in de kring 

 

EXTRA UITDAGING! 
 Vertel dat je samen met elkaar de emoties 

gaat vergroten. Dit doe je door de emotie 

telkens een stapje groter te spelen. Je 

begint door de emotie heel klein uit te 

beelden. Het volgende kind vergroot de 

emotie en daarna wordt de emotie groter 

en groter tot de max van 100% 

 

 De ronde erna kun je de andere kant 

opgaan. Waar je eerst naar rechts ging 

kun je nu naar links gaan. Zo leert elk kind 

de kleine emotie en de grote emotie te 

spelen 

 
 Daarna kun je de grote emotie steeds 

weer iets kleiner maken. Elk volgend kind 

speelt de emotie dus steeds ietsje kleiner 
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ACTIVITEIT 6:  

geef je emotie door! 

Vervolg 

 
 Je kunt ook tekst gebruiken, waar de 

kinderen de zin in verschillende emoties  

 

 

 kunnen zeggen. Kies telkens voor één zin. 

Voorbeeldzinnen zijn: ‘Dit ijsje is echt heel 

lekker!’ of ‘Deze tas is heel zwaar’ of ‘Ik 

hoor iets’. Laat de kinderen zelf kiezen 

voor de emotie die volgens hen het beste 

past 
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ACTIVITEIT 7:  

Modeshow lopen 

Duur: ca. 10 minuten 

 

DOEL EN 

BENODIGDHEDEN 

 Doelen: kennismaken, energizen, 

teambuilden en vergroten van inleving 

 Benodigdheden: ruimte met genoeg plek 

om met de groep te bewegen, en een 

muziekinstallatie 

 

WAT MOET JE 

VOORBEREIDEN? 

 Vertel dat je samen gaat werken aan het 

lopen van een modeshow 

 

 Maar eerst moet iedereen leren wat echt 

poseren is. Want echte sterren weten altijd 

hoe ze goed moeten poseren! De groep 

gaat dat nu ook leren 

 

HOE GAAT HET SPEL? 
 Als je de muziek aanzet gaat de groep 

door elkaar door de ruimte lopen. Iedereen 

loopt alleen door de ruimte. Ook mag er 

niet gebotst worden 

 

 Als je de muziek stilzet, maakt iedereen 

een pose. Een pose is jezelf in een houding 

zetten 

 
 De kinderen houden de pose net zolang 

aan tot de muziek weer aan gaat 

 
 Start de muziek en stop hem een paar keer 

zodat de kinderen eraan wennen om poses 

te maken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Zorg dat de kinderen verschillende poses 

aannemen, waarbij ze de ene keer 

bijvoorbeeld heel stoer zijn, de andere 

keer heel blij, en dan weer gek. Ook 

kunnen ze afwisselen met hoogtes: de ene 

keer staand en de andere keer zittend 

 

 Na genoeg geoefend te hebben, kun je de 

looproute van de modeshow aangeven. Jij 

als leider laat zien waar de modeshow 

precies is en hoe ze moeten lopen 

 
 Verdeel de groep in twee groepen. Groep 1 

zijn de sterren die de modeshow gaan 

lopen. Groep 2 mag aan de kant gaan 

zitten en is het publiek. Deze groep geeft 

applaus aan het einde van de modeshow 

 
 Laat de kinderen in een rij aan de zijkant 

staan. Vertel op welke plekken ze een pose 

mogen doen en hoelang ze stil moeten 

staan in de pose 

 
 Nu mogen ze om de beurt zelf de 

modeshow lopen. Jij vertelt telkens 

wanneer de volgende op mag komen door 

zijn/haar naam te noemen 

 
 Nadat groep 1 applaus heeft gekregen, 

wisselen de groepen om en mag groep 2 

de sterren spelen. Groep 1 is nu het 

enthousiaste publiek 
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Vervolg 

ACTIVITEIT 7:  

Modeshow lopen 
 

EXTRA UITDAGING! 
 Laat de sterren op verschillende 

muziekstijlen oefenen. Dit kan namelijk 

nieuwe inspiratie voor poses geven 

 

 Geef de sterren de opdracht om in de 

modeshow echt een voorwerp te showen, 

dit kan hun broek, schoenen, jas of iets 

anders zijn 

 
 Breidt de activiteit uit door speciale kleding 

te ontwerpen of het decor van de catwalk 

te maken 
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