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Sprookjeshussel 
Een losse les voor de midden- bovenbouw van de basisschool, met optioneel een presentatie 
voor de kleuters! 
*Onderwerp: Bestaande sprookjes een eigen einde geven. 
*Doel: Na deze les hebben de kinderen vrij gespeeld met bekende sprookjesfiguren uit de 
belende belerende sprookjesvertellingen met een moraal. Ze maken kennis met de 
vertelpantomime en met het tableau vivant. Ze werken toe naar een korte presentatie onderling 
of voor de jongste kinderen in de eigen school. 
*Aanpak: Dit is een drama les! Na een warming up beelden ze een verhaal uit en aan het einde 
van de les spelen ze in kleine groepjes hun eigen korte versie van een sprookjeshussel. Een mix 
van bekende sprookjes en karakters. 
*Tijdspad: Deze les duurt ongeveer 1 uur. De presentatie tijd komt daar bovenop. Wil je ze echt 
kleine voorstellinkjes laten geven, met kostuums enzo, neem dan 1 uur voor de les en laat ze 
tussendoor nog oefenen in de rest van de week, zodat ze in de eerstvolgende drama les elkaars 
stukjes kunnen bekijken of korte voorstellingen kunnen geven in de kleutergroepen. 
*Materiaal:- Het prentenboek ‘Willem en de Wolf’, van Quentin Blake of ‘Mevrouw geit en haar 
lieverdjes’ van dezelfde schrijver. 
-Afbeeldingen van verschillende sprookjesfiguren.  (Roodkapje, Doornroosje, Belle en het Beest, 
Ali Baba, Hans en Grietje, Klein Duimpje etc.) Prints van het internet of kopietjes uit je eigen 
sprookjesboekenverzameling… (Grimm, Anderson, Duizend en één nacht) 
-ter inspiratie leg je in de klas diverse sprookjesboeken uit verschillende culturen. (Russische 
sprookjes van de bosheks, Surinaamse sprookjes van de spin Anansi etc.)  
 
Start: 
-Een lekkere warming up! Het hele lijf moet even wakker worden! Zorg, dat alle leerlingen goed 
de ruimte hebben om te bewegen. 
-Gebruik een up tempo muziekje, als je dat fijn vindt. 
-Rekken en strekken, aanspannen en losschudden, hoofd en schouders draaien, armen zwaaien, 
benen schoppen, marcheren op de plaats ( stappen en stampen), op de tenen staan en hoog 
naar boven alles uitrekken, slap naar voren hangen en alles loslaten. 
-Tot rust komen door met de ogen dicht en in lichte spreidstand het gewicht op beide voeten 
goed verdeeld, de knieën iets gebogen, stil te staan. Handen op de buik. Adem in en adem uit. 
Zonder muziek! 
Kern: 
-Je pakt nu het prentenboek erbij en leest voor. Per bladzijde laat je de kinderen de karakters 
uitbeelden. De wolf met de goede manieren (voor een wolf), de brutale Willem, die misbruik 
maakt van de angst voor de wolf, de oma, de muziekmeester etc. Hoe zit een trotse wolf eruit? 
Hoe een bezorgde oma? Hoe een bange muziekleraar? (Vertelpantomime: uitbeelden zonder 
geluid!) 
-Nu laat je ze tableaux Vivants maken. Dat kan in de vorm van een inspringspel. Jij zegt: ik wil 
een grote boze wolf zien en een bange oma en Willem staat erbij en kijkt ernaar. En aan de kant 
staan de mensen uit het dorp. Of ik zie een boze wolf, die zich laat bedienen door zijn 
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personeel. De leerlingen springen in met een idee of jij wijst ze aan, nadat ze hun vingers 
hebben opgestoken. 
Verwerking: 
-Verdeel de klas in kleine groepjes en geef ze allemaal wat afbeeldingen van bestaande 
sprookjesfiguren. Welke kennen ze? Welke kennen ze niet? Welke gaan ze gebruiken voor hun 
eindspel? Ze moeten allemaal een figuur kiezen uit een ander sprookje! Hoe husselen ze dat 
door elkaar? Welke korte scene gaan ze spelen? 
-Help ze door een setting af te spreken. De figuren ontmoeten elkaar op een treinstation of bij 
het boodschappen doen in de supermarkt, of in de wachtkamer van de tandarts of op een 
verjaardag. 
Presenteren maar! En maak vooral veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 

 


