
Spelen (spelopdracht)  
Titel: Emoties 

Werkvorm: stopdans i.c.m. tableau vivants 

Voor of Na de voorstelling: beiden mogelijk 

 
Opdracht in het kort: 
In deze opdracht oefen je het uitbeelden van emoties met het accent op 
beweging, houding en mimiek. 

 
Benodigdheden 
- werkblad (foto’s van emoties) 
- muziek of ritmisch instrument 

 

 

 

Introductie: 

• Ga met elkaar in een kring zitten en bespreek wat emoties zijn. 
Wie kan een voorbeeld bedenken van een emotie (gevoel)?  

• Bekijk de foto’s op het werkblad  
• Benoem welke emoties jullie zien. 

- Waar zie je dat aan?  
- Probeer de gezichtsuitdrukking/lichaamshouding te beschrijven. 

 



Warming-up 

• Ga met elkaar in een kring staan.  
• De kinderen mogen de basisemoties (boos, blij, bang, bedroefd) uitbeelden.  

Vraag ze dit te doen – zonder geluid te maken – door gezicht(suitdrukking) 
en lichaam(shouding) te veranderen. Help ze door te benoemen: 
 
Ik ben vandaag zo boos. 
Dat zie je aan mijn gezicht. 
Ik frons mijn wenkbrauwen. 
Ik knijp mijn ogen dicht. 
Ik ben vandaag zo boos. 
Dat zie je aan mijn lijf. 
Ik heb gebalde vuisten. 
En mijn benen staan heel stijf. 

Ik ben vandaag zo blij! 
Dat zie je aan mijn gezicht! 
Mijn mond laat een lach zien. 
En mijn ogen geven licht. 
Ik ben vandaag zo blij! 
Dat zie je aan mijn lijf. 
Mijn voeten dansen in het rond. 
En ik straal van kop tot kont. 

Ik ben vandaag zo bang 
Dat zie je aan mijn gezicht. 
Mijn ogen zijn groot en rond. 
Ik houd mijn handen voor mijn gezicht. 
Ik ben vandaag zo bang! 
Dat zie je aan mijn lijf. 
Ik sta te trillen op mijn benen. 
En ik maak me klein. 

Ik ben vandaag zo bedroefd. 
Dat zie je aan mijn gezicht. 
Mijn lippen zijn gepruild. 
Mijn ogen half dicht. 
Ik ben vandaag zo bedroefd. 
Dat zie je aan mijn lijf. 
Mijn schouders zijn gaan hangen. 
Er valt een traantje op de grond. 
als ik in mijn ogen wrijf. 
 

 

 

 



Kern 

• Laat de kinderen rondlopen op muziek (je kunt dit eventueel ook 
sturen/begeleiden met een tamboerijn of een ander ritmisch instrument). 
Als de muziek stopt kijken de kinderen naar de leerkracht. Laat de emoties 
(werkblad) om de beurt zien. De kinderen maken steeds in 3 tellen een 
standbeeld bij de emotie op de plek waar ze dan zijn. Blijf benoemen wat je 
ziet veranderen in lichaam en gezicht. 
 

Verdieping 

• Laat de kinderen in een halve cirkel zitten (publieksopstelling). 
• Vraag steeds een klein groepje kinderen om voor de groep te komen staan. 
• Laat ze – zonder dat de rest van de groep het ziet – een emotie (werkblad) 

zien en vraag ze om hier een standbeeld bij te maken. 
• Laat de groep benoemen wat ze zien en welke emotie ze daarin 

herkennen. 
• Geef elkaar applaus! 

Afsluiting 

• Bespreek of het duidelijk is wat emoties zijn en waar je ze aan kunt 
herkennen. 

• Vraag welke emoties de kinderen leuk/makkelijk/moeilijk/spannend 
vonden om uit te beelden. Waarom wel/niet? 

• Herhaal de woorden: emoties, standbeelden (tableaus), 
gezichtsuitdrukking (mimiek), lichaamshouding (fysiek). 

Informatie voor de leerkracht 

Een spelopdracht geeft kinderen de kans om vanuit een onderzoekende houding 
(spelenderwijs) nieuwe kanten van zichzelf, de ander en de wereld om zich heen 
te ontdekken. 

De leerkracht is spelbegeleider; het creëren van een veilige sfeer waarin leerlingen 
zich kwetsbaar op durven stellen is van essentieel belang. 

Een paar tips: 

Spreek af dat de kinderen hun eigen fantasie; ideeën, gedachten, gevoelens 
mogen uitbeelden, en dat er geen goed of fout bestaat in het doen alsof; 

Hanteer enkele gedragsregels zoals ‘Als je speelt, concentreer je je op je eigen 
spel’ en ‘Als je publiek bent, luister je stil en kijk je aandachtig naar het spel van de 
ander’.  

Zet zelf de eerste stap door te durven doen alsof. Onderzoek samen hoe je 
gezichtsuitdrukkingen (mimiek), lichaamshouding/bewegingen (non-verbale 
communicatie) en stem (intonatie) kunt inzetten om verschillende rollen en 
gebeurtenissen uit te beelden. 



Kringgesprek bij voorstelling Kom je spelen – Laros en De Jong 

Gespreksthema: Spelen 
Doelgroep: 4+ 

 

Tips voor de leerkracht 
In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en 
verwondering. De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een 
veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.  

Een paar tips: 

• Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle 
antwoorden altijd goed zijn; 

• Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een 
ander praat, luister je stil en aandachtig’; 

• Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen 
en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht). 

 

Start 
Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld: 

• Waarmee speel jij graag? 
• Speel je ook weleens met iets dat geen speelgoed is?  

Kun je een voorbeeld bedenken? 

 

Verdieping 
Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld: 

• Wat is spelen eigenlijk?  
• Is puzzelen ook spelen? Is sporten ook spelen? Is tekenen ook spelen? 
• Spelen jongens anders dan meisjes? Zo ja, wat is het verschil? 
• Spelen grote mensen ook weleens? Wat spelen zij? 
• Wat is leuker spelen: samen spelen of alleen? Waarom? 
 

Afsluiting 
Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. 
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Spelen (spelopdracht)  
Titel: Doen Alsof 

Werkvorm: geleide fantasie 

Voor of Na de voorstelling: beiden mogelijk 

 
Opdracht in het kort: 
In deze opdracht verbeelden de leerlingen zich dat ze met hun eigen favoriete 
speelgoed spelen op hun eigen favoriete plek. Ze worden in hun spel begeleid 
door de leerkracht die richting geeft via een vertelpantomime. 

 
Benodigdheden 
favoriete speelgoed  
speelzaal of groot leeg lokaal 

 

 

 

  



Voorbereiding 

• De kinderen mogen voor deze les hun favoriete speelgoed meenemen 
naar de klas. Als ze het vergeten zijn, dan kunnen ze iets uit de klas kiezen. 

Introductie: 

• Ga met elkaar in een kring zitten.  
• Bespreek of vertel dat speelgoed een hoofdrol speelt in de voorstelling 

‘Kom je spelen?’ die de kinderen hebben gezien of nog gaan zien.  
• Vraag een paar kinderen om hun speelgoed te laten zien en er iets bij te 

vertellen in de kring:  
- Wat is het?  
- Heeft het ook een naam?  
- Wat kun je er mee doen?  
- Waarom speel je hier zo graag mee? 

Warming-up 

• Laat zien welke bewegingen je maakt als je met jouw favoriete speelgoed 
speelt.  

• Leg het speelgoed nu weg.  
• Kun je doen alsof je met het speelgoed speelt, zonder dat je het écht vast 

hebt? (fysiek spel) 
• Doe nu je ogen eens dicht.  
• Kun je fantaseren dat je met het speelgoed speelt, zonder dat je écht 

beweegt? (verbeelding) 

 

Kern 

• Leg uit wat een geleide fantasieverhaal is: jij vertelt een verhaal en de 
kinderen luisteren met hun ogen dicht. Ze proberen het allemaal te zien, 
voelen, proeven, horen, ruiken in hun fantasie. Dat lukt alleen als je heel stil 
bent, niemand anders aanraakt en goed luistert naar het verhaal 
(concentratie).  

• Zoek allemaal een plek in de ruimte waar je kunt liggen, zonder dat je 
andere kinderen aanraakt. 

• Sluit je ogen. 
• Luister goed naar het verhaal. 
• Je mag alles beleven in je fantasie. Let wel op: we maken geen geluid 

tijdens deze opdracht en we komen niet van onze plek. We maken dit 
verhaal mee in ons hoofd, in onze fantasie. 

• Zo kan iedereen het verhaal goed volgen en meebeleven. 
• Lees geleide fantasie voor. 

 

 

 



Verdieping 

• Laat de kinderen in tweetallen een kort toneelstukje voorbereiden.  
• Kies wat jullie straks gaan doen in de fantasiewereld:  

- samen spelen 
- een bijzondere plant bekijken 
- een bijzonder dier ontdekken 
- een bijzondere vrucht proeven 
- zitten en om je heen kijken 
- iets anders? 

• Verdeel de rollen: iemand speelt het speelgoed en de ander speelt het kind. 
• Het toneelstukje begint bij het kleine deurtje en eindigt als ze weer terug 

zijn op de kamer. 
• Ondersteun ze in hun spel door dit stukje van het verhaal nog eens voor te 

lezen, terwijl de kinderen uitbeelden wat ze daar samen meemaken. 
• Deze opdracht is goed geschikt om aan elkaar te presenteren. 
• Geef elkaar applaus! 

 
Afsluiting 

• Bespreek of het duidelijk is wat fantasie is 
• Vraag welke manier van een verhaal beleven de kinderen het fijnst vonden: 

in hun hoofd of in beweging 
• Herhaal de woorden: fantasie, (samen) spelen, doen alsof 

Informatie voor de leerkracht 

Een spelopdracht geeft kinderen de kans om vanuit een onderzoekende houding 
(spelenderwijs) nieuwe kanten van zichzelf, de ander en de wereld om zich heen 
te ontdekken. 

De leerkracht is spelbegeleider; het creëren van een veilige sfeer waarin leerlingen 
zich kwetsbaar op durven stellen is van essentieel belang. 

Een paar tips: 

Spreek af dat de kinderen hun eigen fantasie; ideeën, gedachten, gevoelens 
mogen uitbeelden, en dat er geen goed of fout bestaat in het doen alsof; 

Hanteer enkele gedragsregels zoals ‘Als je speelt, concentreer je je op je eigen 
spel’ en ‘Als je publiek bent, luister je stil en kijk je aandachtig naar het spel van de 
ander’.  

Zet zelf de eerste stap door te durven doen alsof. Onderzoek samen hoe je 
gezichtsuitdrukkingen (mimiek), lichaamshouding/bewegingen (non-verbale 
communicatie) en stem (intonatie) kunt inzetten om verschillende rollen en 
gebeurtenissen uit te beelden.  

 



GELEIDE FANTASIE: KOM JE SPELEN? 

Denk aan de plek waar jij het allerliefste met je speelgoed speelt. 

Hoe ziet die plek eruit? Wat zie je allemaal om je heen? Welke spullen staan er in 
de ruimte? Is er een kast? Of een bed? Een stoel misschien?  

Hoe voelt het om daar te liggen? Voel je een zachte ondergrond van bijvoorbeeld 
een kleed of speelmat of lig je op een koude vloer?   

Welk speelgoed ligt er allemaal? Heb je jouw favoriete speelgoed al gezien? Kom 
maar rustig tot zitten. Kies nu één ding uit en houd dat even vast. Hoe voelt het 
aan? Hard of zacht? Kun je het laten bewegen?  

Wacht eens… wat was dat? Hoorde je dat ook? Wie is daar? Ik dacht toch echt dat 
ik iemand hoorde praten... 

Speel maar door… ik zal me wel vergist hebben. Nee, niet. Nu hoorde ik het weer. 
Je kijkt naar je favoriete speelgoed. Het kijkt glimlachend terug. Was jij dat die ik 
hoorde? Het speelgoed knikt. Het wil je iets laten zien… 

Je volgt het speelgoed. Het neemt je mee naar een hoekje van de kamer. Een 
hoekje achter een deur waar nooit iemand komt. In dat hoekje zit een piepklein 
deurtje. Jouw speelgoed past daar goed doorheen, maar jij bent veel te groot. 
Jullie moeten iets verzinnen… Dan geeft het speelgoed je een flesje met een 
briefje erbij. ‘Drink mij’ staat erop. Je doet het en dan gebeurt er iets bijzonders. Je 
begint te krimpen. Binnen 5 tellen ben je 5x zo klein als normaal. Nu zijn jullie 
even groot. Jij en je favoriete speelgoed. Wow!  

Jouw speelgoed neemt je mee op avontuur. Jullie gaan door de deur (die nu 
ineens veel groter lijkt) en belanden in een nieuwe wereld. Waar ben je? Hoe ziet 
het eruit daar? Hoe voelt de lucht? Koud of warm? En hoe voelt de vloer aan je 
voeten? Zie je bijzondere planten, dieren of andere wezens om je heen?  

Wat gaan jullie samen doen in deze nieuwe wereld? Gaan jullie spelen, dingen 
bekijken, samen iets ontdekken, iets proeven of gewoon zitten en om je heen 
kijken?  

Wacht eens… wat was dat? Hoorde je dat ook? Wie is daar? Ik dacht toch echt dat 
ik iets hoorde rommelen…. Oh wacht! Het is je maag. Avonturen beleven maakt 
hongerig. Het is tijd om terug naar huis te gaan.  

Weten jullie de weg terug nog? Is er een snellere manier te bedenken om thuis te 
komen? Laat zien hoe jullie terugreizen naar het deurtje. Ah, daar zijn jullie al. 
Goed zo! Ojee, je begint alweer te groeien. Snel! Kruip door het deurtje, voordat 
het niet meer past! Pfjieuw, gelukt. Gelukkig maar. Pak je favoriete speelgoed op. 
Je mag het bedanken voor het mooie avontuur en het fijne spelen samen. Daarna 
leg je het terug op de plek waar je het had gevonden.  

Doe je ogen maar rustig open en kom in de kring.  Dan gaan we elkaar vertellen 
hoe onze fantasiewereld eruitzag en wat we hebben meegemaakt. 



Maken  
TITEL: Kleurrijk 
 

Hé, zie je dat, op het werkblad! Konijn Baa komt even om de hoek kijken of je er nog bent. Gelukkig, jij 
bent er nog, maar alle kleur is uit het theater verdwenen. Kleur jij de kleurplaat in in je 
lievelingskleuren! 
 

VERDIEPING 
Konijn Baa is het lievelingsspeelgoed van Irene. Zie je hem staan achter het gordijn van het theater. 
Wat is jouw lievelingsspeelgoed? Maak een mooie tekening van jezelf en je speelgoed terwijl jullie aan 
het spelen zijn op het podium! Baa is benieuwd wat voor avonturen jullie samen beleven! 

 

 

BENODIGDHEDEN 

• werkblad 
 

• potloden/ stiften 

 






