
drama

Thema:
- Carnaval der dieren -

ACTIVITEIT GROEPSVORM  
EN OPSTELLING DOEL BENODIGDHEDEN VARIATIE (IN NIVEAU) DENK STIMULERENDE  

VRAGEN

1 Een (kort) verhaal vertellen 
over de dieren (de leeuw die 
op bezoek komt bij de andere 
dieren). Met behulp van de 
‘oogjes’. 

De peuters zitten in 
een kring.

Het thema en de dieren 
waar we mee gaan 
werken duidelijk maken 
aan de kinderen. 

‘oogjes’ 
Verhaal (van tevoren 
bedenken).

Afhankelijk van de spannings
boog het aantal dieren binnen 
het verhaal aanpassen. De 
peuters kunnen meehelpen de 
geluiden van de dieren te maken, 
of het ‘trommel geroffel’ geluid 
te maken wanneer de leeuw aan 
komt. 

•   Waarom vinden de dieren het 
spannend? 

•   Waarom is het spannend dat de 
leeuw op bezoek komt?

•   Waarom ziet dit (oogjes) eruit als 
een ... (dier)?

•   Waarom loopt het dier zo?
•   Is het dier boos? (of een andere 

emotie)

2 Op de muziekjes die bij de 
dieren passen gaan we de 
dieren nadoen. Bijvoorbeeld: 
de zenuwachtige vogels (snel 
lopen), de vissen (visjes  
nadoen) , maar ook de 
leeuwenkoning die zijn entree 
maakt (je heel groot maken).  

De peuters mogen 
door elkaar heen 
bewegen. 

De verbeelding van de 
peuters stimuleren, 
ze kennis laten maken 
met wat hun lichaam 
allemaal kan en hoe de 
dieren bewegen. 

Muziek op telefoon of 
laptop (of IPad) Boxje.

Je kunt de kinderen natuurlijk 
ook de geluiden van de dieren na 
laten doen tijdens het bewe
gen. De bewegingen kunnen 
zo uitdagend worden als je wil, 
kunnen de kinderen bijvoorbeeld 
op het tenen lopen of op handen 
en voeten?

3 Als laatste gaan we de leeuw 
na een lange dag in bed 
leggen. De kinderen doen 
de leeuw na en na heel wat 
rekken en strekken gaat 
de leeuw slapen. Blijven de 
kinderen steeds over een 
ander dier praten? Laat ze 
dag zeggen tegen de leeuw 
en veranderen in het ‘andere’ 
dier voordat we gaan ‘slapen’.

De peuters mogen hun 
eigen plekje kiezen in 
de ruimte. 

De peuters meenemen 
in hun fantasie en en de 
workshop op een kalme 
manier afronden. Vanuit 
de ‘slapende’ dieren, 
de kinderen zijn (als 
het goed is) vrij rustig, 
kun je een bruggetje 
slaan naar de volgende 
activiteit. Ideaal voor 
een eetmoment!

Misschien kunnen de peuters 
hun ‘tanden poetsen’ of is het 
genoeg om zich uit te rekken en 
lekker te gaan liggen. Misschien 
kunnen we een slaapliedje zin
gen? Heel hard snurken? 

•   Wat doet de leeuw voordat hij gaat 
slapen? Waarom doet hij  dat? 


