Lesmateriaal bij de voorstelling

Villa Verdraaid

Lesmateriaal Villa Verdraaid
Leuk dat jullie naar Villa Verdraaid komen kijken! Een
voorstelling

die

circus

en

theater

samenbrengt.

De

voorstelling gaat over Guido en Wietske. Een broer en zus
die samen leven, maar heel verschillend zijn en de dingen
graag op hun eigen manier willen doen. Dit zorgt nogal eens
voor onenigheid en gekke situaties.
In deze lesbrief bereiden we jullie voor op de voorstelling en werken we met behulp
van opdrachten aan verdieping van de voorstelling. In deze lesbrief vindt u
opdrachten voor groep 1-2 en opdrachten voor groep 3-4.
Bij elke opdracht zijn de kerndoelen (primair onderwijs) benoemd zoals deze te
vinden zijn in het 'Kerndoelenboekje primair onderwijs'.
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/
Als bijlage vind u een overzicht van genoemde kerndoelen.
Wij raden aan de 'voorbereiding theaterbezoek' en de opdracht 'ruzie' voor de
voorstelling te doen en de andere opdrachten na de voorstelling.
Inhoud


Voorbereiding theaterbezoek



Opdrachten groep 1-2
▪ Ruzie
▪ Waar zitten je gevoelens?
▪ In het circus
▪ Robotmuseum



Opdrachten groep 3-4
▪ Ruzie
▪ Emotie-collage
▪ In het circus
▪ Aan tafel
▪ Jongleren
▪ Robotmuseum
▪ Stilstaan en bewegen

Wietske en Guido vinden het leuk om reacties van het publiek te ontvangen. Indien
de kinderen naar aanleiding van Villa Verdraaid tekeningen maken, reacties
schriftelijk verwoorden of vragen hebben, kunnen die verstuurd worden naar:

Wietske Vogels
Patrimoniumstraat 50
3555 GN Utrecht
of
info@wietskevogels.nl

VOORBEREIDING THEATERBEZOEK
Afhankelijk van de leeftijd en de achtergrond van de kinderen, kan het nuttig zijn om
het theaterbezoek met hen voor te bereiden.
Vertel de kinderen dat ze naar het theater gaan en leg hen uit wat dat is.
Misschien gingen jullie al eerder samen op theaterbezoek of zijn er kinderen die
met hun ouders al eens naar een voorstelling zijn geweest. Laat hen over hun
ervaringen vertellen.
Vertel de kinderen ook hoe de uitstap zal verlopen: hoe gaan we (te voet, met de
bus,…), wanneer gaan we (nog hoeveel keer slapen, voor of na de speeltijd,…),
hoe verloopt het bezoek (jassen aan de kapstok, naar het toilet gaan voor de
voorstelling, licht gaat uit bij het begin en aan het einde van de voorstelling,…).
Bespreek met de kinderen ook wat er van hen wordt verwacht tijdens de
voorstelling:


we blijven op onze plaats zitten.



we zijn stil. Dat betekent natuurlijk niet dat er bijv. niet gelachen mag worden
als het grappig is, maar wel dat we niet praten tegen de kinderen om ons
heen.



na de voorstelling geeft het publiek de acteurs een applaus. Zo tonen we hen
dat we het leuk vonden. De spelers maken dan een buiging om afscheid te
nemen en om het publiek te bedanken dat ze kwamen kijken.

OPDRACHTEN GROEP 1-2
Ruzie

Duur: 30 minuten
Nodig: Kerndoelen: 1, 2, 37, 54
Voorbereidend kringgesprek:
We gaan naar een voorstelling, deze gaat over Guido en Wietske, zij zijn broer en zus.
Guido en Wietske hebben wel eens ruzie. Wie heeft er ook wel eens ruzie? Waarom?
Wat voel of denk je dan? Hoe kun je zo'n ruzie weer goedmaken? Wat voel je en doe
je als je ziet dat anderen ruzie maken?
Speel eenvoudige conflictsituaties samen met de kinderen na. Gebruik hiervoor bij
voorkeur situaties die zich zojuist hebben voorgedaan in de klas of op het speelplein.
Op die manier kunnen de kinderen zich goed in hun rol inleven. Stel na afloop
vragen als:
 Wat gebeurde er precies?
 Wat voelde je toen?
 Waarom voelde je dat?
 Wat deed je daarna?
 Waarom?
 Hoe zou het opgelost kunnen worden?
 Wie heeft er ook wel eens zoiets meegemaakt?
Herhaal de spelsituatie eventueel met andere spelers.
Waar zitten je gevoelens?

Duur: 40 minuten
Nodig: behangrollen, viltstiften of gekleurde potloden
Kerndoelen: 1, 2, 37, 54
Voorbereidend kringgesprek:
In de voorstelling, waren Wietske en Guido altijd blij? Waren ze ook wel eens boos of
verdrietig? Wanneer? Wat maakt je blij of verdrietig? Hoe voel je je als iemand je
plaagt? Wat kun je doen om je weer beter te voelen? Waarom word je wel eens
boos? Wanneer ben je flink en durf je wel en wanneer ben je bang? Wie kan je dan

helpen? Wat doe je als je je alleen voelt? Wat doe je als niemand je aardig vindt?
Wat doe je als je geen vriend(innet)je hebt? Hoe kun je vriend(innet)jes maken?
Leg behangrollen op de grond, laat elk kind er op liggen en maak met een viltstift
een omtrek van het lichaam. Alle kinderen gaan nu aan de slag met dit ‘lichaam’.
Waar zitten de gevoelens in je lichaam? Zit verdriet in je hoofd of in je hart? Waar
komen tranen vandaan? Zit angst in je maag of in je trillende benen? Zit boosheid in
je ogen? Laat de kinderen met gekleurde potloten of viltstiften aangeven waar welk
gevoel zit. Er zijn eigenlijk geen foute antwoorden mogelijk.
In het circus

Duur: 20 minuten
Nodig: papier, kleurpotloden of viltstiften
Kerndoelen: 1, 2, 3, 54, 55
Guido en Wietske zijn circusartiesten. Ze kunnen jongleren, hoepelen, acrobatie. Wat
kunnen circusartiesten nog meer? Wat voor circusartiest zou jij willen zijn? Maak een
tekening van wat voor circusartiest jij zou willen zijn. Bespreek de tekeningen daarna
in de groep.
Robotmuseum

Duur: 40 minuten
Nodig: eventueel ronde stickers die een knop voorstellen
Kerndoelen: 54, 55
Introductie:
In de voorstelling speelt Guido dat hij een robot is. Hij beweegt speciaal en maakt
aparte geluiden. Hij heeft een knop en als hij of Wietske daar op drukt maakt hij een
beweging die hij steeds herhaalt. Wat zou jouw robot doen?
Vind jouw robotbeweging:
Je wordt straks zelf een robot, met een knop. De robot zal gaan bewegen zodra
iemand op de knop drukt. Hoe wil jij hem laten bewegen? Hoe kun je dat herhalen?
Zorg dat het einde bij het begin past. Laat de kinderen ieder voor zich zoeken naar
een beweging die ze kunnen herhalen. Belangrijk is dat ze zelf weten waar de
beweging begint en waar hij eindigt en dat ze er één kiezen. Wat voor geluid hoort

daar bij?
Het robotmuseum:
Verdeel de groep nu in twee. De ene helft gaat als een robotstandbeelden staan,
verspreid door de ruimte. Zij zijn robots en kunnen pas bewegen als iemand op hun
knop drukt. De andere helft loopt als groep door het museum en staat bij iedere
robot even stil, drukt op zijn knop, bewondert de beweging en het geluid en drukt
weer op de knop om de robot uit te zetten. Als alle robots gezien zijn, wisselen de
groepen van rol.

OPDRACHTEN GROEP 3-4
Ruzie

Duur: 30 minuten
Nodig: Kerndoelen: 1, 2, 37, 54
Voorbereidend kringgesprek:
We gaan naar een voorstelling, deze gaat over Guido en Wietske, zij zijn broer en zus.
Guido en Wietske hebben wel eens ruzie. Wie heeft er ook wel eens ruzie? Waarom?
Waar gaan ruzies over? Hoe kun je zo'n ruzie oplossen? Is ruzie ook wel eens ergens
goed voor? Kun je ruzie voorkomen? Hoe?
Speel eenvoudige conflictsituaties met de kinderen na en laat ze al improviserend
proberen het conflict op te lossen. Gebruik hiervoor recente conflictsituaties of
situatieschetsen die allemaal uitmondden in een conflict.
Variant
Gebruik conflictsituaties die kinderen zelf aandragen. Laat ze deze bijvoorbeeld eerst
in stripvorm tekenen of laat ze beschrijven. Stel na afloop vragen als:
 Wat gebeurde er precies / Waardoor ontstond het probleem?
 Wat vind je van de gevonden oplossing?
 Was iedereen blij met de oplossing? Was het een win-winoplossing?
 Zijn er ook andere oplossingen mogelijk?
Situatieschetsen
Pootje lichten
Samarja zit te rekenen. Ze heeft één been niet onder haar tafel. Lex loopt langs haar
heen, struikelt over haar been en valt. Hij wordt erg boos.
Viltstiften
Jamal heeft voor zijn verjaardag een set viltstiften gekregen. Hij is er erg zuinig op.
Joosie vraagt of zij de viltstiften van Jamal even mag lenen. Dat vindt Jamal niet
goed, omdat hij bang is dat Joosie er veel te slordig mee omgaat.
Als Jamal zich even omdraait, pakt Joosie vlug de stiften. Jamal ziet dat en wil de
stiften terug hebben. Maar Joosie zegt: 'Straks'.

Knikkers
Sharon en Miryiam zijn aan het knikkeren. Sharon stoot met haar voet tegen een
knikker aan. 'Nu ben ik aan de beurt', zegt Miryiam. Sharon zegt dat ze per ongeluk
de knikker aanraakte. Daarom is zij aan de beurt. Maar Miryiam houdt vol dat zij aan
de beurt is.
Touwtje springen
Een paar kinderen zijn aan het touwtje springen. Een paar andere kinderen spelen
tikkertje. Ze lopen telkens door het touw heen.
Emotie-collage

Duur: 40 minuten
Nodig: tijdschriften, grote vellen papier (posterformaat), scharen, lijm, viltstiften
Kerndoelen: 1, 2, 37, 54
Voorbereidend kringgesprek:
In de voorstelling, waren Wietske en Guido altijd blij? Waren ze ook wel eens boos of
verdrietig? Wanneer? Wanneer was jij boos, verdrietig of juist blij? Wanneer was je
verlegen of onhandig? Wanneer ben je flink en durf je iets wel en wanneer juist niet?
Hoe kun je weten hoe iemand zich voelt? Hoe weten anderen hoe jij je voelt?
Waaraan kun je dat zien of horen? Hoe kun je dat vragen? Hoe kun je iemand blij of
juist boos maken?
Neem een stapel tijdschriften en zoek met elkaar foto’s van emoties: bang, boos, blij,
verdrietig, teleurgesteld, verbaasd. Neem een paar grote vellen papier van
posterformaat, zet er de emotie boven (bijvoorbeeld met een blije of boze smiley) en
ga aan het plakken. Laat de kinderen ook plaatjes zoeken die ze associëren met de
emotie. Bij ‘blij’ horen bijvoorbeeld bloemen, zonnetjes en vrolijke kleuren, bij
‘verdrietig’ horen misschien wel plaatjes van verlaten stranden, treurwilgen, bij ‘boos’
kun je een donkere lucht met onweer plakken en bij ‘bang’ een foto van een enge
hond met grote tanden.

In het circus

Duur: 20 minuten
Nodig: papier, kleurpotloden of viltstiften
Kerndoelen: 1, 2, 3, 54, 55
Guido en Wietske zijn circusartiesten. Ze kunnen jongleren, hoepelen, acrobatie. Wat
kunnen circusartiesten nog meer? Wat voor circusartiest zou jij willen zijn? Maak een
tekening van wat voor circusartiest jij zou willen zijn. Bespreek de tekeningen daarna
in tweetallen.
Aan tafel

Duur: 20 minuten
Nodig: pen, papier
Kerndoelen: 1, 2, 4, 5, 37, 55
In Villa Verdraaid gaan Wietske en Guido ontbijten. Wat staat er op tafel? Wat staat er
bij jullie thuis op tafel? Gebeurden er in de voorstelling ook gekke dingen aan tafel?
Welke? Mag dat thuis? Hebben jullie thuis regels aan tafel? Welke?
Schrijf woorden op het bord die uit het gesprek naar voren komen.
De kinderen schrijven een kort verhaal met daarin tenminste 6 woorden van het bord
naar keuze.
Bespreek de verhaaltjes na in de groep.
Jongleren

Duur: 30 minuten
Nodig: jongleerballen
Kerndoelen: 54, 57
Laat de kinderen de basis van het jongleren zien: gooi 1 bal van de ene naar de
andere hand op ooghoogte. Ieder kind krijgt nu een bal en doet dit na. Als het
makkelijk wordt, klap dan tussen het gooien en vangen 1 maal in de handen. Als
klappen makkelijk wordt, kan dit ook met de hele groep tegelijk. Er klinkt dan
uiteindelijk 1 klap.
Uitbreiding:
Wat kan je nog meer doen met je handen tussen het gooien en vangen in? Kun je

handen in je zij zetten? Een lange neus maken? Je dijen aantikken? Of je hoofd? Of
met één hand je schouder en met de andere je dij? Doe wat worpen voor en laat de
kinderen dan zelf iets verzinnen en oefenen. Geef ze enkele minuten de tijd. Vraag
dan een paar kinderen te laten zien wat ze bedacht hebben. De rest van de groep
mag dat dan ook proberen. Verzamel op die manier een aantal verschillende ideeën,
waarmee de kinderen kunnen varieren.
Robotmuseum

Duur: 40 minuten
Nodig: eventueel ronde stickers die een knop voorstellen
Kerndoelen: 54, 55
Introductie:
In de voorstelling speelt Guido dat hij een robot is. Hij beweegt speciaal en maakt
aparte geluiden. Hij heeft een knop en als hij of Wietske daar op drukt maakt hij een
beweging die hij steeds herhaalt. Wat zou jouw robot doen?
Vind jouw robotbeweging:
Je wordt straks zelf een robot, met een knop. De robot zal gaan bewegen zodra
iemand op de knop drukt. Hoe wil jij hem laten bewegen? Hoe kun je dat herhalen?
Zorg dat het einde bij het begin past. Laat de kinderen ieder voor zich zoeken naar
een beweging die ze kunnen herhalen. Belangrijk is dat ze zelf weten waar de
beweging begint en waar hij eindigt en dat ze er één kiezen. Wat voor geluid hoort
daar bij?
Het robotmuseum:
Verdeel de groep nu in twee. De ene helft gaat als een robotstandbeelden staan,
verspreid door de ruimte. Zij zijn robots en kunnen pas bewegen als iemand op hun
knop drukt. De andere helft loopt als groep door het museum en staat bij iedere
robot even stil, drukt op zijn knop, bewondert de beweging en het geluid en drukt
weer op de knop om de robot uit te zetten. Als alle robots gezien zijn, wisselen de
groepen van rol.
Stilstaan en bewegen

Duur: 30 minuten
Nodig: Kerndoelen: 54

Introductie:
In Villa Verdraaid spelen Wietske en Guido een spel dat ze Koekoek noemen. Het lijkt
op het spel "Annemaria koekoek" dat we nu gaan spelen.
Annemaria Koekoek:
Iedereen staat aan de ene kant van de zaal (of de speelplaats), op één na. Deze
persoon staat aan de andere kant van de zaal, met de rug naar de anderen gekeerd.
Op een bepaald moment draait hij zich om en zegt: "Annemaria koekoek!" Tijdens
deze periode mogen de anderen zich verplaatsen in zijn richting. Wanneer hij zich na
het uitspreken van "koekoek" echter weer omdraait, mag hij niemand zien bewegen.
Wie er nog wél beweegt, is af en moet terug naar de startlijn. Het spel gaat door tot
iemand de "Annemaria koekoek"-roeper kan tikken zonder dat diegene hem heeft
zien bewegen. Deze tikker krijgt in de volgende ronde de beurt om "Annemaria
koekoek" te roepen.
Varianten:
De kinderen bewegen: als robot, op handen en voeten, met sprongetjes, .....
Observeren:
Speel het met de halve groep en laat de andere helft kijken naar het verschil tussen
bewegen en stilstaan.
Bewegen en stilstaan als groep:
Laat de groep stilstaan, iedereen is 'bevroren.' Als de leerkracht in de handen klapt
gaat de groep door de ruimte rennen (of lopen met stevige pas). Klapt hij weer dan
staat iedereen stil. Herhaal dit een paar keer. Speel het dan nog eens, maar klap
alleen om aan te geven dat de groep gaat lopen/ rennen. Het stilstaan zal de groep
zelf gaan vinden door op elkaar te reageren: zie je dat er iemand bevriest, bevries
dan zelf ook. Ben je de enige die nog loopt, ga dan stilstaan. Sta je al eerste stil, maar
loopt de rest van groep nog, blijf dan gewoon heel stil staan en wacht af.
Uitbreiding:
Als bovenstaande goed gaat, kan de groep ook uit zichzelf gaan lopen/rennen.
Belangrijk is daarbij dat eerst de hele groep samen heeft stilgestaan.

Bijlage kerndoelen
Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie,
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen.

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en
uitvoeren.

