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(1ste graad)            (75’) 

Doelen 

FOCUS: bij het vertolken van een personage zich inleven in de emoties van het personage en rekening 
houden met diens typische bewegingen. 

 VVKBaO 

 1. Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand komt, herkennen, en 
beschouwen. Dat houdt in dat ze: 

 1.1. vormen van lichaamstaal herkennen en kunnen interpreteren. 
 6. Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of omstandigheid in. 

Dat houdt in dat ze: 

 6.1. zich inleven in een ding, een idee, en personage, een gebeurtenis of een 
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en dat al 
spelend vorm geven. 

 OVSG 

 De kinderen exploreren de eigen emoties en drukken die al spelend uit. 
 De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen lichaam hanteren in functie van 

de te spelen rol. 

 GO! 

 3.2. De leerlingen kunnen via spel ervaren dat woord en beweging elkaar aanvullen. Dit houdt in: 

 b. eenvoudige emoties en handelingen spelen 

Beginsituatie 

Tijdens deze les wordt onder andere gewerkt rond het zich inleven in een bepaalde emotie. U kunt dit op 
twee manieren benaderen. 

→ Hebben de leerlingen reeds tijdens andere lesmomenten gewerkt rond emoties? Dan kunt u ervoor 
kiezen om alle emoties (prentenset ‘emoties’ en kaartjesset ‘dieren met emoties’) aan bod te laten 
komen in deze les. De complexere emoties kunnen dan een aanvulling zijn op de emoties die ze 
reeds kennen. 

→ Hebben de leerlingen nog niet voldoende inzicht in de verschillende emoties? Dan kunt u ervoor 
kiezen om te werken met een selectie uit de prentenset ‘emoties’ en uit de kaartjesset ‘dieren met 
emoties’. De emoties ‘verward’ en ‘verlegen’ kunnen bijvoorbeeld weggelaten worden.  

Materiaal en bijlagen    

 Knuffeldieren of prentenset ‘dieren’ (bijlage 1) 
 Prentenset ‘emoties’ (bijlage 2) 
 Verhaal geleide fantasie: ‘Op avontuur in de stad’ (bijlage 3) 
 Kaartjesset ‘dieren met emoties’ (bijlage 4) 

Klasorganisatie 

Voor deze activiteit is een (beperkte) open ruimte nodig. Schuif stoelen en banken aan de kant of maak 
gebruik van een turnzaal of dramalokaal. 
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Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Bewegingen van dieren nabootsen         (5’) 

Vraag de leerlingen wat hun lievelingsdier is, of ze dieren kennen waar iets speciaals aan is, … 
Toon een herkenbaar knuffeldier. (Als alternatief kunt u ook de afbeeldingen uit de prentenset ‘dieren’ 
gebruiken.) Bespreek hoe dit dier zich zou kunnen bewegen (traag of snel, zware of lichte passen, …). Vertel 
de leerlingen dat ze deze bewegingen gaan nadoen. 
 
Laat de leerlingen zich door de ruimte verplaatsen zoals het besproken dier. Treed zelf op als voorbeeld. 
Beweeg mee, zodat de leerlingen zich op uw bewegingen kunnen baseren. Sta wel open voor kinderen die 
andere (maar toch passende) bewegingen maken. 
Doe dit met verschillende dieren.  

1b. Emoties bij mensen                         (5’) 

Vraag of de kinderen zich op elk moment even blij of verdrietig voelen. Vraag welke verschillende emoties 
ze kennen en welke ze reeds zelf ervaren hebben. 
Vertel dat dieren, net als mensen, ook verschillende emoties kunnen hebben. Maak duidelijk dat de 
leerlingen nu enkele emoties beter gaan leren kennen, om deze straks te gebruiken wanneer ze zich weer 
gaan inleven in dieren.  
 
Laat de leerlingen in een kring gaan zitten. Leg in het midden de prenten uit de prentenset ‘emoties’. Geef 
de leerlingen kort de tijd om de prenten te bekijken. Laat hen verwoorden welke emoties ze herkennen en 
benoem zo elke prent. Laat hen nadenken over momenten waarop ze zich zelf al eens zo gevoeld hebben. 
Vertrekkend vanuit eigen ervaringen, zullen ze zich beter in een bepaalde emotie kunnen inleven. 
 
Laat de leerlingen de ogen sluiten. Haal een prent weg. De leerlingen mogen hun ogen nu weer openen. 
Vraag hen om met hun gezicht uit te beelden welke prent weg is. 
Doe dit een aantal keer, met verschillende emoties. Zorg ervoor dat op het einde van deze activiteit alle 
emoties minstens één keer behandeld werden.  
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2. Exploreren en experimenteren 

2a. Emoties in verschillende gradaties                                (10’) 

Blijf in de kring zitten, met de prenten uit de prentenset ‘emoties’ in het midden. 
Kies een eenvoudige emotie (bv. blij of verdrietig) uit en vraag aan de leerlingen om deze emotie uit te 
beelden. Bespreek of de kinderen zich nu een beetje blij/verdrietig of heel blij/verdrietig voelen. Laat hen 
uitbeelden hoe je een beetje blij/verdrietig bent en hoe je heel blij/verdrietig bent. 
Doe hetzelfde voor enkele andere emoties. 
 
Laat een leerling de klas even verlaten en kies samen met de andere leerlingen een emotie. De leerling mag 
weer binnenkomen. De andere leerlingen beelden de emotie uit. Ze beginnen de emotie heel klein voor te 
stellen (bv. een beetje verdrietig, een beetje boos, …) en gaan geleidelijk over naar een grote emotie (bv. 
steeds verdrietiger worden, tot je heel verdrietig bent). 
De leerling die even naar buiten moest gaan, raadt welke emotie de leerlingen hebben uitgebeeld. 
Behandel zo ook enkele andere emoties, door telkens een ander kind even naar buiten te sturen. 

2b. Geleide fantasie: ‘Op avontuur in de stad’                                  (5’) 

Verdeel de rollen (dieren) van de geleide fantasie over de kinderen. Meerdere kinderen kunnen eenzelfde 

rol vertolken. Vertel het verhaal ‘Op avontuur in de stad’. De leerlingen leven zich tijdens de geleide 

fantasie in hun rol in. Elk kind beeldt de handelingen en emoties van zijn/haar personage uit. De kinderen 

hoeven tijdens deze activiteit nog niet in interactie te gaan met elkaar. Herinner de leerlingen nog even 

kort aan de voorgaande activiteiten en zeg dat ze nu alles uit die activiteiten zullen combineren. Ze moeten 

namelijk de dieren uitbeelden, met passende bewegingen, en zich inleven in de emoties van de personages. 

2c. Inleving in dier en emotie (met interactie)                                   (10’) 

Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen wel in interactie moeten treden met elkaar. 
Geef elke leerling een kaartje uit de set ‘dieren met emoties’. Hierin zijn de prenten uit de prentenset 
‘dieren’ en de prentenset ‘emoties’ gecombineerd. De leerlingen leven zich in in het dier dat op hun kaartje 
staat. Ze passen hun bewegingen hieraan aan. Hun personage voelt zich zoals de emotieprent op het 
kaartje aangeeft. 
Laat de leerlingen vrij door de ruimte wandelen, terwijl ze zich inleven in hun personage (dier en emotie). 
Na enige tijd leest u één van onderstaande situaties voor. De leerlingen gaan naar een klasgenoot en gaan 
in interactie met elkaar. Ze leven zich in in de situatie en houden rekening met hun personage. 
U kunt dit aan het begin van de activiteit met een leerling demonstreren a.d.h.v. een voorbeeld. (Iemand 
kan bijvoorbeeld blij zijn wanneer hij een oude vriend terugziet, maar de andere persoon kan dan weer 
verward zijn omdat hij die persoon helemaal niet herkent.) 
 
Laat de kinderen na één of twee situaties hun kaartje ruilen met een andere leerling. Na elke situatie 
wandelen ze weer vrij door de ruimte en leven ze zich in in hun nieuwe personage (dier en emotie).  
 
Situaties: 

 Je komt een ander dier tegen, dat je al heel lang niet meer gezien hebt. (Vergeet niet hoe jouw dier 
zich voelt.) 

 Je komt een ander dier tegen. Eén dier vraagt aan het andere dier om samen te gaan spelen. 
(Vergeet niet hoe jouw dier zich voelt.) 

 Je komt een ander dier tegen. Je merkt dat jullie allebei dezelfde trui dragen. (Vergeet niet hoe 
jouw dier zich voelt.) 

 Je komt een ander dier tegen. Eén dier geeft het andere dier een cadeautje. (Vergeet niet hoe jouw 
dier zich voelt.) 
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3. Verwerken 

3a. Scène bedenken                                      (10’) 

Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 à 4 leerlingen. 

Laat elke leerling een dier kiezen, dat hij/zij zal spelen. Zorg ervoor dat in één groep elk dier slechts één 

keer gekozen wordt. 

Geef elke groep één van onderstaande situaties. Laat hen vervolgens even in hun groep samen zitten om de 

situatie te bespreken. Elke situatie gaat uit van een probleem. De leerlingen werken een korte scène uit, 

waarin de dieren op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem. 

 

Geef de leerlingen de opdracht om hun scène in vijf stappen op te delen. Deze stappen vormen de rode 

draad van hun scène. De stappen kunnen eventueel kort (één zin per stap) worden neergeschreven. 

Geef volgend voorbeeld:  

De dieren gaan naar het museum. Eén van de dieren stoot een oude vaas om, die in stukken op de 

grond valt. Hoe zorgen ze ervoor dat niemand merkt wat gebeurd is? 

Ik kies de dieren ‘beer’, ‘vogel’ en ‘slang’. 

1. De dieren wandelen door het museum en vinden dit leuk. 

2. De onhandige, grote beer stoot een vaas om. 

3. De dieren proberen de gebroken vaas ergens te verstoppen. 

4. De dieren kopen een gelijkaardige vaas in de antiekwinkel. 

5. De dieren plaatsen de nieuwe vaas in het museum. Niemand merkt wat er is gebeurd. 

 

Als de groepjes hun rode draad uitgewerkt hebben, kan overgegaan worden naar de volgende fase: het 

inoefenen van de scène. 

 

Situaties: 

 De dieren zijn in het bos en hebben honger. Hoe kunnen ze eten vinden? 

 De dieren wonen in de dierentuin en willen graag met elkaar kunnen praten. Jammer genoeg 

geraken ze niet zomaar uit hun kooien. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze toch met elkaar 

kunnen praten? 

 Eén van de dieren is jarig. De anderen dieren organiseren een verjaardagsfeestje, maar vinden de 

taart niet meer terug. Hoe kunnen ze dit oplossen? 

 De dieren willen op reis gaan. Jammer genoeg mogen enkel mensen het vliegtuig nemen. Hoe 

geraken ze toch aan boord van het vliegtuig? 

 De dieren zijn verdwaald in het bos. Hoe kunnen ze de weg naar huis weer vinden? 
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3b. Scène inoefenen                                               (15’) 

Laat de leerlingen hun scène nu verder uitwerken. Ze vertrekken vanuit de vijf stappen die ze reeds hebben 

bedacht.  

Stel vragen die de verdere invulling van de scène bevorderen. 

Wat was de eerste stap in jullie verhaal? 

Wat zou elk dier in dit stuk van het verhaal kunnen doen? 

Wat zeggen de dieren? Hoe reageren ze op elkaar? 

Hoe voelen de dieren zich? 

Wat is de volgende stap? Voelen de dieren zich nog steeds hetzelfde? 

… 

Ga verder op het voorbeeld uit de vorige fase. Zo kunt u aantonen hoe de leerlingen invulling kunnen geven 

aan de vijf stappen. Leg kort uit hoe het voorbeeldverhaal vorm zou kunnen krijgen. 

 Ik koos voor mijn scène de dieren ‘vogel’, ‘beer’ en ‘slang’. 

1. Ik speel na hoe de dieren door het museum wandelen. Ze zijn blij en zien vele mooie dingen. 

2. De beer is niet aan het opletten en stoot een vaas om. De dieren worden bang om betrapt te 

worden. De vogel is zelfs een beetje boos op de beer. Ze maken ruzie over wat gebeurd is. 

3. De dieren zoeken een verstopplaats voor de vaas. De vogel neemt een stuk en vliegt ermee 

door het raam naar buiten. Hij verstopt het stuk in een vuilnisbak buiten het museum. Er 

komen andere dieren binnen in de museumzaal. De beer gaat snel op de scherven zitten, om ze 

te verbergen. Hij doet zichzelf pijn aan de scherpe scherven en wordt daardoor bijna betrapt. 

Wanneer de andere dieren weg zijn, vliegt de vogel met de andere scherven naar de vuilnisbak. 

4. Ik speel na hoe de dieren het plan bedenken om naar de antiekwinkel te gaan en hoe ze de vaas 

kopen. 

5. Ik speel na hoe ze de vaas vervangen en hoe ze opgelucht weer naar buiten gaan. 

 

Laat de leerlingen hun scène inoefenen. Tijdens het inoefenen krijgt de scène meer invulling. Zie erop toe 

dat de leerlingen niet te hard afwijken van hun vijf stappen. Dit zou immers leiden tot een eindeloze scène 

zonder opbouw. 

Maak duidelijk dat het niet de bedoeling is om een verhaal te vertellen. Vraag de leerlingen hun scène 

(verhaal) echt te spelen. 

3c. Toonmoment                                               (15’) 

De groepjes spelen om de beurt hun scène voor de rest van de klas. Geef de andere leerlingen telkens een 

kijkopdracht. (We raden het hier niet aan om meerdere opdrachten tegelijkertijd te geven.) Hieronder 

sommen we enkele mogelijke kijkopdrachten op. U kunt ervoor kiezen om steeds dezelfde kijkopdracht te 

geven, of per groepje een andere opdracht uit te kiezen. 

 Welke dieren herken je? 

 Waar bevinden de dieren zich? (Blijven ze steeds op dezelfde plaats?) 

 Hoe voelen de dieren zich? (Voelen ze zich gedurende heel het verhaal hetzelfde?) 

 Wat is het probleem? Hoe wordt het probleem opgelost? 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 

Op avontuur in de stad (geleide fantasie) 

 
Op een warme zomeravond is er iets aan de hand in de dierentuin. Bij vier kooien staat de deur 
open. Waar zijn de dieren naartoe? Van achter een muurtje komt voorzichtig het hoofd van de 
beer piepen. Hij kijkt voorzichtig in het rond. Plots verschijnen nog drie hoofden van achter het 
muurtje. Ook de slang, het kleine aapje en de giraf komen voorzichtig piepen. “Is de kust veilig?”, 
vraagt de slang. De beer antwoordt: “Ik weet het niet.” De giraf, de slang en de beer zijn bang. Ze 
durven niet tot aan de uitgang van de dierentuin te lopen. Misschien ziet iemand hen wel! De 
slang roept dapper: “Ik ben niet bang, hoor! Ik steek zo het plein over.” De slang vertrekt. De 
andere dieren blijven met knikkende knieën achter het muurtje wachten, terwijl de slang het grote 
plein oversteekt. Dapper, met het hoofd omhoog, kronkelt de slang tot aan de uitgang. “Kom op!”, 
roept de slang. “Komen jullie nog?” De andere dieren twijfelen. Ze kijken elkaar bang aan. Zouden 
ze het plein durven oversteken? Plots springt het aapje op. Hij is niet bang meer. “Als de slang tot 
daar geraakt, kunnen wij dat ook!” En weg is hij… Hij huppelt en springt vrolijk tot aan de 
overkant. Ook de beer en de giraf volgen. Eerst wandelen ze nog traag en voorzichtig, maar daarna 
stappen ze vrolijk verder. “Het is gelukt! We zijn ontsnapt!” 
De dieren kijken vol verwondering om zich heen. Hier zijn ze dan, in de grote stad. “Kijk daar!”, 
wijst het aapje. “Wauw!”, zeggen de andere dieren. Voor hun neus staat een grote draaimolen. 
Het is kermis is de stad. De dieren lopen naar de draaimolen. Ze springen erop en gaan in een 
autootje zitten. Eerst klimt het aapje in de auto, daarna de slang en dan de giraf. “Er is helemaal 
geen plaats meer voor mij.”, zegt de beer droevig. “Toch wel!”, zegt het aapje. “Kom hier maar 
zitten. Wij schuiven wel wat op.” De beer klimt in het autootje en ploft zich neer. Maar… hij gaat 
op de staart van de slang zitten. “Au!”, roept de slang boos. “Kijk eens uit waar je gaat zitten!” De 
beer schuift snel wat opzij. Nu roept de giraf. “Au! Je zit op mijn poot!”. De beer antwoordt 
verdrietig: “Zie je wel. Hier is geen plaats voor mij.” Hij klimt uit de auto en wandelt weg. De 
andere dieren lopen snel achter hem aan. Ze trekken gekke bekken om de beer weer te doen 
lachen. Het werkt. De beer begint hard te lachen, terwijl de andere dieren gekke bekken blijven 
maken. De beer kan niet meer stoppen met lachen… Plots stopt iedereen met lachen en worden 
ze muisstil. “Heb jij dat ook gezien?”, vraagt het aapje bang. “Ja.”, antwoorden de andere dieren. 
Ook zij zijn bang. “Daar loopt de dierenverzorger uit de dierentuin! Hij is vast naar ons op zoek! De 
vier dieren sluipen stilletjes achteruit. De beer, de giraf en het aapje wandelen op de tippen van 
hun tenen. Omdat de slang geen tenen heeft, kronkelt zij stilletjes achteruit. “Oef!”, zegt de giraf. 
“Dat was op het nippertje!” “Ja, zegt de beer. Ik heb er wel honger van gekregen.” De beer wrijft 
over zijn buik. Ook de andere dieren hebben honger. Ze gaan op zoek naar een goed restaurant. 
Bij een pizzeria vinden ze een vuilnisbak vol lekkere restjes. Elk dier neemt een lekker stuk pizza en 
smult ervan. Oh, wat genieten ze van die pizza! Wanneer de pizza’s helemaal opgesmuld zijn, is 
het tijd om weer naar huis terug te keren. De dieren gaan blij weer naar huis. Wat een avontuur! 
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Bijlage 4 
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