
Thema 3
Activiteit 5 Dierengedoe

Doelen 1  De kinderen kunnen een verhaal op inhoudelijk en filosofisch niveau bespreken.
2  De kinderen kunnen zich in de leefwereld van een dier verplaatsen.
3  De kinderen kunnen een beroep doen op hun eigen fantasie door improvisatie.
4  De kinderen kunnen door toneeltjes innerlijke en uiterlijke kenmerken herkennen.
5  De kinderen leren elkaars eigenheid kennen.
6  De kinderen kunnen voldoende expressief te werk gaan.
7  De kinderen zien in dat het samenspel tussen woord en beweging de expressie kan 

vergroten en kunnen de juiste verhouding hanteren. 
8  De kinderen kunnen een bepaalde spreekstijl hanteren.
9  De kinderen kunnen een aangeboden verhaallijn uitbeelden. 
10  De kinderen kunnen een conflictsituatie verzinnen en uitbeelden
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Leermiddelen
  Verhaal

  Spin

  Vlieg

  Dialoogfiche 

Vooraf Zorg voor voldoende bewegingsruimte in het klaslokaal.
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Instap
Klasgesprek

 Verhaal

 Spin

 Vlieg

Intro: verhaal van Spin en Vlieg
Lees het verhaal van Toon Tellegen voor aan de kinderen. Vraag hen aandachtig te luisteren en stel 
hen nadien een paar vragen die ze met eigen woorden beantwoorden:
- Wat gebeurt er in het verhaal? 
- Waarom vraagt de vlieg aan de spin om een gaatje te maken voor haar?
- Waarom maakt de spin dat gaatje?
- In wiens voordeel is dat gaatje uiteindelijk?
- Hoe zou de vlieg de spin nu kunnen helpen?
- Kunnen een vlieg en spin in het echte leven vrienden zijn, denk je? Waarom wel of waarom niet?

Deze vragen zijn een aanleiding om over het verhaal te spreken, niet alleen over de inhoud, maar ook 
over de filosofische context en thema’s als vriendschap, elkaar helpen, eigen voordeel t.o.v. voordeel 
voor de ander … Neem hier echt even de tijd voor, zodat de kinderen zich met het verhaal kunnen 
connecteren.

Vraag hen aan de hand van de foto’s met welk dier (spin, vlieg) ze zich het meest kunnen 
vereenzelvigen en waarom. Bv. de spin omdat die handig is en mooie dingen kan weven, of een vlieg 
omdat die in staat is te vliegen en veel sneller kan kijken dan de mens.  

2 
Kern
Groepswerk

2.1 Transformaties
De kinderen verspreiden zich in het lokaal en doen hun ogen dicht. Ze stellen zich voor dat ze 
veranderen in een wezen met acht poten: een superhandig wezen dat spinnenwebben kan weven 
(heel snel en heel sterk). Ze doen hun ogen open en bewegen zich als snelle spinnen door het lokaal. 
Ze weven supersnel een groot web door het lokaal. Als je in je handen klapt, is het web af.

Ze worden opnieuw een spin, maar deze keer een spin die heel precies en traag werkt. Laat hen 
opnieuw door het lokaal bewegen en een web weven: stimuleer hen om hun handen, vingers, nagels 
en polsen te gebruiken. 

Laat ze vervolgens nog één keer een spin spelen. Ditmaal op hun eigen manier. Bv. een heel 
sierlijke, of stokoude spin. Vraag hen steeds om hun manier van bewegen en weven aan de situatie 
aan passen. Vraag hen bij de laatste versie ook met een stem naar voren te komen en laat hen een 
beetje tegen zichzelf praten terwijl ze een web weven.

Doe hetzelfde maar nu met de vlieg: oefen het vliegen (snel, traag, aarzelend, ziek, moe) en het 
rondkijken (met ogen die ver kunnen draaien en snel heen en weer bewegen, of misschien is de vlieg 
blind aan één oog). Geef zelf twee keer een voorbeeld en laat hen ook hier bij de derde beurt met een 
eigen vliegtransformatie komen. Stimuleer hen echt fysiek te transformeren (rug krommen, kleiner 
worden, scheel kijken) en niet enkel rond te vliegen in het lokaal. 

Vraag hen ook naar een vliegenstem te zoeken en laat hen een paar dingen uitproberen zoals door 
elkaar vliegen en praten.
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 Dialoogfiche

2.2 Spelen
Geef de kinderen in duo’s de tijd om het verhaal dat ze in het begin van de les hoorden te verbeelden 
of uit te beelden. Dit aan de hand van wat ze herinneren en een dialoogfiche.

Ze kunnen letterlijk de dialoog naspelen of ze kunnen een stuk improviseren. Wat ze improviseren 
moeten ze wel kunnen herhalen en vastleggen zodat ze het kunnen tonen aan de klasgenoten. 

Vraag hen te kiezen voor een specifiek soort spin of vlieg (snel, traag, precies, lui, moe, oud) en 
hiervan gebruik te maken in hun toneelstukje. Laat ze ook zoeken naar een gepaste vlieg- en 
spinstem. 

Het verhaal biedt niet echt een oplossing voor het probleem van de spin. Vraag aan elk duo om een 
oplossing voor de spin te verwerken in hun stukje.

Laat elk groepje met een eigen versie komen. Stimuleer de eigenheid eerder dan nabootsing. 
Kinderen die moeilijk eigen ideeën verzinnen, kunnen hulp vragen bij klasgenoten met te veel 
ideetjes.
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Afsluiter
Beschouwen

Kijken en evalueren
Laat elk duo zijn of haar situatie spelen voor de groep en laat de kinderen benoemen wat ze zien:
- Welke soort spin en vlieg zien we? (karakter, eigenheid)
- Waaraan kun je dat zien? (stem, fysiek gedrag, tekst)
- Hoe wordt het probleem voor de spin opgelost?

Laat de kinderen focussen op de verschillen in de stukjes (en de eigenheid van elk groepje).
Iedereen is vertrokken vanuit hetzelfde verhaal en uiteindelijk zien we tien verschillende versies van 
één verhaal. 


