DE UITVOERING
LES 3 – LESPAKKET ALS IK…

Algemene informatie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------• Groep:
• Tijdsduur:
• Type:
• Vakgebieden:
• Kerndoelen:

Groep 1/2
1 uur
Voorstelling maken
Drama
54

• Competenties SLO Leerplankader:

Binnen context van thema openstellen voor spel
met alle zintuigen; kijken en praten over het verhaal
en elementen gebruiken voor eigen spel;
spelelementen in spel vormgeven (wie, wat, waar);
onder begeleiding spelidee aanreiken; meegaan in
spelidee van anderen; alleen of in groep eenvoudige
spelsituaties spelen; nadruk op beweging; Actief
meespelen in werkvormen

Korte uitleg van de les ------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor deze les komt er een theatermaker naar de school toe om met de leerlingen een
uitvoering voor te bereiden. De laatste 15 minuten van de les zijn voor de uitvoering.
Het is de bedoeling dat de leerkracht zelf actief aanwezig is bij deze workshop en assisteert
waar nodig.

Benodigdheden -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Lesbrief
• Afspraak voor de les van de workshopdocent
• Geluidsinstallatie
• Grote ruimte (bijvoorbeeld de gymzaal)
• De maskers uit de vorige les

Organisatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Lesbrief doorlezen
• Andere klassen uitnodigen voor de laatste 15 minuten van de les

Doelstellingen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAN HET EIND VAN DE LES KUNNEN DE LEERLINGEN
• Een eenvoudige choreografie uitvoeren en hebben de leerlingen meegemaakt hoe je een
verhaal tot leven kunt brengen met beeld, muziek en beweging. Van verhaal naar
uitvoering, de basis van theater maken.
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UITWERKING VAN DE LES
Voor deze les hoeft u niets voor te bereiden; deze les wordt gegeven door een theatermaker
die naar de school komt. In de gym- of speelzaal wordt er met een eenvoudig decor en licht
een theatersituatie gecreëerd. Er is er een geluidsinstallatie nodig voor het afspelen van
liedjes die in de voorstelling worden gebruikt.
De leerlingen werken in de les naar een voorstelling van ongeveer 15 minuten toe. De
voorstelling vindt in het laatste kwartier van de les plaats. Het is leuk als er een andere groep
komt kijken als echt publiek. echt publiek komt kijken.
TIP
Misschien kan iemand het optreden filmen, zodat de kinderen en eventueel hun ouders het
later terug kunnen zien.
Veel plezier en toi, toi, toi!
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