
Theater voor groep 1 2 3, Activiteit Doen Doen Doen 

Het Jonge kind gaat : meekijken-samen doen- zelf spelen  

Leerkracht en/of kunstenaar gaat: Inspireren-verleiden-begeleiden 

DOEL: spelontwikkeling: verrijken + verdiepen door drama = handelen → DOEN DOEN  DOEN  

 

Eerst beschrijven we de activiteit kort in fases daarna de voorbereiding van de activiteit in stappen 

met voorbeeldfilmpjes. 

 

De Activiteit in FASES: 
 

FASE 1)  

Je brengt een koffer/doos/krat de klas binnen.  

1 voor 1 stal je de voorwerpen die erin zitten uit op een tafel voor de groep. 

Dan begint je verhaal aan een medespeler dat is bv een pop of de (vak)leerkracht/stagiaire  i.p.v. aan 

de kinderen zelf. Het verhaal is iets wat je zelf of je rol in de verleden tijd heeft meegemaakt en 

daar heb je foto’s van meegenomen. 

 

FASE 2) 

FOTO’S laten zien op het smartboard. De foto’s vertellen jouw verhaal, zijn het script. 

Eerst gebeurde dit  … daarna gebeurde dat … etc.. 

De voorwerpen op de tafel worden ook door jou in de foto’s gebruikt. 

Gebruik voor de groep zelf de voorwerpen: de kinderen gaan mee-mimen/meespelen/mee DOEN. 

 

 

 

  
 

 

 

 Ritme 1 is:  

 – A foto tonen  

 – B handeling spelen, erbij vertellen  

 – C gezamenlijke actie: naspelen-meespelen-helpen-onderzoeken 

 

 – A foto tonen  

 – B handeling spelen, erbij vertellen  

 – C gezamenlijke actie: naspelen-meespelen-helpen-onderzoeken 

enzovoort t/m max foto 5 

 

 



Ritme 2 is:  

 – A foto 1 tonen  

 – B handeling spelen, erbij vertellen  

  

 – A foto 2  tonen 

 – B handeling spelen, erbij vertellen 

enzovoort t/m maximaal foto 5 

 

– C gezamenlijke actie: naspelen van alle voorgaande handelingen met alle kinderen door 

de fotoserie opnieuw te laten zien. 

 

 

 

FASE 3)  

DOEN DOEN DOEN: Vrij spelen. Overal in en om de klas spel aanbieden in het thema van het 

verhaal waarvan twee knutsel/manipulatie activiteiten.  

 

  

 

 

  

DE REGIE OVER DE ACTIVITEIT KRIJG JE DOOR: 

 

a) Het foto verhaal. Dat vormt het script, is bepalend en daardoor je houvast. Net als een 

voorleesboek. 

b) De rekwisieten/voorwerpen, zij bepalen de blik en focus van de kinderen. 

c) Jij en de medespeler (pop)  zijn de baas, jullie weten alles, want het is al gebeurd. Vandaar het 

verhaal in de verleden tijd. De kinderen worden verleid tot spelen: NIET tot voorspellen. 

d) In gesprek zijn met de pop of met medespeler alsof de kinderen er niet zijn. Gebruik maken 

van de 4e wand  tips en trucs voor omgaan met de 4e wand leggen we uit in de filmpjes. 

 

Hieronder volgt stap voor stap de uitleg met filmpjes . 

 

  

    

  



VOORBEREIDENDE STAPPEN:  DOEN DOEN DOEN 

Voorbeeld: THEMA LENTE  

 
STAP 1) WAT IS JOUW VERHAAL? 

 Bedenk een SIMPEL kort verhaal over het thema: iets dat je kan doen! 

- In het verhaal is de hoofdpersoon lekker aan de slag: doen doen doen  

Zie filmpje Doen Doen Doen!: https://youtu.be/DJ7LsSVKnS4  

- Het verhaal is al gebeurd, dus in het VERLEDEN. 

Simpel houden… wordt vanzelf uitgebreid … of aangevuld … daarop vertrouwen 

  

Bijvoorbeeld bij voorjaarsschoonmaak:  

de was doen 

badkamer kastje uitmesten 

ramen lappen  

auto poetsen 

  

Je speelstijl:  

Vervolgens bepaal je: 

- Wie wordt de hoofdpersoon? Welke rol kies je? Of ben je jezelf? 

- Hoe komt die in de problemen?  

 

Jij hebt last van voorjaars-schoonmaak-dwang. 

Of de poetsdoek beleeft van alles: heet sop, vies spinnenweb, zelf in de wasmachine. 

Of een professor bestudeert allerlei manieren van poetsen en probeert die uit . 

Of samen met pop naar de carwash. 

De kast vindt het heerlijk om weer eens geaaid te worden door de stofdoek. 

 

Op een dag deed ik de was. Ging naar de waslijn toe en hing mijn theedoek als 1e op. De eerste 

wasknijper ging goed maar de tweede ging mis … mijn vinger zat er tussen en dat deed heel erg 

pijn! Gelukkig kon ik mijn vinger ertussen uit krijgen en hing ik alsnog de theedoek goed op. Toen 

keek ik in mijn wasmand en wat zag ik daar!!! Ik zag een knoop in mijn vaatdoek!Ik  pakte die 

knoop vast en hij begon te schreeuwen “nee … geen wasknijpers die doen pijn”! Wat krijgen we 

nou? Wie ben jij? Ik ben Daantje laat me niet vallen. Ik wil heel graag drogen maar niet mij 

ophangen met de wasknijpers maar mij voorzichtig neerleggen op het wasrekje please! 

Voorzichtig heb ik Daantje op het wasrek gelegd. Waren we samen blij. Toen keek ik weer in mijn 

wasmand en wat ik doen zag! Had ik nog nooit gezien. Ik vond een raar grijs dingetje … Dat is een 

cocon zei Daantje! 

 

- Kies je medespeler: aan wie ga je in de klas je verhaal vertellen: 

 

                     
   

Aan een pop? Voorkeuren Pop: sok – handschoen – vingerpopje, makkelijk hanteerbaar  maken  

Vertelt de kunstenaar aan de leerkracht? Of andersom?  

https://youtu.be/DJ7LsSVKnS4


STAP 2) zie filmpje: FOTOSHOOT  VERHAAL 

https://youtu.be/l112_sWwhG4 

 

 

 

Vat het verhaal samen in maximaal 5 foto’s 

Op iedere foto ben je iets aan het doen! Een duidelijke (liefst dagelijkse) handeling. 

Verzamel de rekwisieten/voorwerpen die je gebruikt in het foto-verhaal. 

Zorg voor minimaal 3 foto’s met een probleem! 

Het probleem wordt mede duidelijk door jouw emotie op de foto  

Bedenk EXTRA handelingen bij de foto’s die je met de kleuters kunt DOEN. daar zitten wellicht 

leuke probleempjes om te spelen 

 

FOTO’S verhaal 

maken: 

Handelingen op de foto 

(doen): 

brainstorm Handeling  

wat gaan we samen : 

doen = mime/meehelpen/onderzoeken 

Foto 1: Was gaan 

ophangen 

1. Theedoek ophangen 1. Mimen theedoek ophangen /waslijn 

door twee kinderen vast laten 

houden en echt was op hangen/ zijn 

er theedoeken in het lokaal of kun je 

ook andere dingen aan de waslijn 

hangen 

Foto 2: Er gaat iets 

mis 

2. Vinger tussen de wasknijper 2. Mimen pijn vinger tussen de 

wasknijper/ Leerkracht bevrijden 

van wasknijper op haar vinger/ zelf 

uitproberen hoe dat voelt, een 

wasknijper op je vinger 

Foto 3: Iets 

bijzonders vinden 

3. Daantje de vaatdoekpop 

vinden 

3. Mimen Daantje vinden/ meehelpen 

zoeken naar Daantje verstopt in de 

wasmand/samen brainstormen wat 

voor was er in de wasmand zit: hele 

grote onderbroek: samen mimen 

ophangen, barbie mini bikini enz. 

Grote kleine natte droge zware 

wegwaaiende was. 

Foto 4: Daantje wil 

niet   

4. Daantje voorzichtig 

ophangen 

4. Mimen Daantje ophangen en hij wil 

niet/meehelpen Daantje geruststellen 

en troosten met wiegen en liedje 

zingen neuriën /allemaal een knoop 

in een vaatdoek leggen een eigen 

Daantje maken, wat moet je nog 

meer voorzichtig ophangen? Laat 

eens zien! 

Foto 5:  Nog een 

verrassing 

5. Vind cocon in de wasmand 5. Mimen Cocon vinden in wasmand 

met allerlei emoties -boos wat doet 

die cocon daar? Bah die cocon 

Stinkt, Oh ik ben bang voor die 

cocon/ zullen we straks samen 

cocons maken/onderzoeken Hoe 

komt die cocon in die wasmand, 

uitspelen. 

 

https://youtu.be/l112_sWwhG4


 

STAP 3) ONTHULLEN VAN DE SPULLEN 

https://youtu.be/QbWuozBzeF8 

 

 

 

 

Bedenk waar je de voorwerpen die je gebruikt in stopt om mee te nemen en vanuit te onthullen. 

KOFFER – zak – doos – kist – mand etc. 

Leuk als het bij het thema past bijvoorbeeld grote wasmand bij voorjaarsschoonmaak 

Of dat bv de koffer iedere activiteit terugkeert, kan zelfs het hele jaar terugkerend ritueel zijn 

 

Maak een inhoud lijstje van de rekwisieten “je moet er iets mee kunnen doen of je verkleden: 

Wasrekje – wasknijpers – wasgoed – wasmand – vaatdoek met knoop Daantje – cocon – schort - 

plantje – theedoek.  Of vul gelijk je koffer. 

 

 

STAP 4) SPELEN MET DE VIERDE WAND, WANT… 

 

Deze stap gaat over de interactie met de kleuter:  

1) Bedenk hoe je je verhaal interactief gaat vertellen aan de kinderen met je medespeler. 

2) Bedenk op welke momenten in je verhaal de kinderen actief mee gaan DOEN. 

3) Bedenk waar de activiteit gaat plaatsvinden in ieder geval voor het smartboard om je foto 

serie te laten zien en  met genoeg ruimte voor de hele groep om mee te spelen. EN ZORG 

DAT ER IN JE TONEELBEELD GEEN AFLEIDENDE FACTOREN ZIJN: MAAK VOOR 

DE GROEP EEN MOOI PLAATJE OM NAAR TE KIJKEN 

 

 

OMGAAN MET (TE) ENTHOUSIAST REAGERENDE  KINDEREN TIJDENS JE 

FOTOVERHAAL: GEBRUIK DE VIERDE WAND! 

 

De Vierde wand ons filmpje bij onderstaande tekst. https://youtu.be/V9CaLGJ9GCo  

  

Simpel gezegd is de vierde wand: Of je doet of de kleuters als publiek er niet zijn, of wel. 

 

Als je een verhaal direct aan jonge kinderen vertelt, zullen zij zich uitgenodigd voelen om veel te 

reageren. Je speelt dan, zoals wij dat op toneel noemen, “zonder vierde wand”: je richt je direct tot 

het publiek. Voor taal ontwikkeling wordt dit veel gedaan. Ons doel is echter 1) om de kleuter te 

laten toneelspelen i.p.v . alleen maar praten en 2) om jouw toneelspel en verhaal vlot te laten 

verlopen zodat de leerlingen uitgenodigd worden door jouw spel tot “ doen doen doen” . Dit is 

voor sommige leerkrachten even wennen, omdat ze gewend zijn juist constant uit te nodigen tot 

veel verbale reactie van het jonge kind en fysieke actie juist te ontmoedigen. 

 

Wij raden daarom aan ook eens te proberen om  “met een vierde wand”  te spelen: dus net te doen 

in je toneelstuk alsof de leerlingen er niet zijn. Alsof er een wand is tussen jou en de groep en jij hen 

niet kan zien of horen. Als je het verhaal aan een pop vertelt, zonder dat je in gaat op de reacties van 

de kleuters of hen aankijkt, zullen zij begrijpen dat je een toneelstukje speelt waar zij alleen publiek 

zijn. Ze zullen hier en daar zeker reageren, maar omdat je daar niet op in gaat, zullen zij zich steeds 

meer als een passief kijkend, maar zeker betrokken publiek gedragen en niet meer verwachten dat er 

op hun reacties wordt ingegaan. De reacties die ze geven, zoals lachen of iets zeggen (“dat heb ik 

ook”) worden hiermee heel beheersbaar en kun je gewoon laten gaan. Corrigeer vooral in het begin 

daar niet op, laat ze maar reageren: concentreer je vooral op je eigen spel: hoe geconcentreerder jij 

https://youtu.be/QbWuozBzeF8
https://youtu.be/V9CaLGJ9GCo


speelt en vertelt aan de pop en gelooft in wat je doet, hoe meer de groep in de ban zal raken 

van het spel. Het is even durven: maar het levert heel veel op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel kun je, als je wat ervaren raakt, wat er leeft aan reacties verwerken in het spel van de 

pop. Als een kind bv roept dat het bang is voor de tandarts, kun je de pop wat later in je verhaal 

tegen jou laten zeggen: “Weet je waar ik ook bang voor ben? Voor de tandarts”. Zo herkent het 

publiek zich toch heel erg in het spel dat voor hen wordt opgevoerd en wordt de betrokkenheid nog 

groter. 

 

Een andere vorm is om  je het verhaal aan een andere volwassene direct te vertellen, maar de 

groep  passief betrokken  publiek te laten zijn.  De dramadocent vertelt het verhaal aan de 

leerkracht  bijvoorbeeld.:“ Juf Anja, wat ik gisteren heb meegemaakt!”  Of andersom natuurlijk.  Of 

de leerkracht vertelt het verhaal aan de vakdocent, de stagiaire, de klasse-assistent of de duo-

partner. Je speelt dan als het ware “met de vierde wand” tegenover de kleuters, maar “zonder de 

vierde wand” tegenover je luisteraar. Het grappige is dat die dan gewoon tussen de leerlingen kan 

gaan zitten alsof hij of zij publiek is, maar ook bij jou voor de klas (eigenlijk op het podium) kan 

gaan staan als een soort medespeler. 

 

 

 

 

 

         STAP 5: DE UITBEELDER: MIMEN MET KLEUTERS 

https://youtu.be/JSELlFp3Gug 

 

Hoe verleid je tot spelen zonder spullen terwijl jij ze wel hebt liggen? 

Een kleuter speelt het liefst met concrete spullen. 

Mimen is de uitkomst om met z’n allen tegelijk te kunnen spelen met weinig of 

zelfs geen spullen. In eerste instantie vinden een aantal kleuters mimen maar een 

rare activiteit als er gewoon spullen liggen waarmee ze zouden kunnen spelen. Een 

fijne manier om de kleuter plezier te laten hebben in het uitbeelden is door er een 

beroep van te maken.  

De mime speler is een uitbeelder van beroep. Alle kleuters worden Uitbeelders.  

Je kunt ons filmpje hiervoor gebruiken en het in de klas laten zien. 

 

Je kunt veel aandacht besteden aan de kwaliteit van het uitbeelden. Zowel in je eigen spel als dat 

van de kleuter. Gedetailleerd en secuur uitbeelden is noodzakelijk om de kleuter te verleiden 

https://youtu.be/JSELlFp3Gug


waarbij er zelf in moet geloven wat je doet onontbeerlijk is daar ontstaat de illusie daar ontstaat de 

magie. 

 

Het gebruik van de rekwisieten: 

1) Je kunt als leerkracht zelf met de echte rekwisieten werken en de kinderen laten uitbeelden. 

2) Je kunt als leerkracht na je verhaal de foto-serie herhalen en  de handelingen uitbeelden  

samen met de kinderen.  

3) Het is extra  leuk als er van 1 rekwisiet voldoende exemplaren echt aanwezig zijn voor 

iedere leerling om mee te spelen / uitbeelden. (in dit geval bijvoorbeeld de wasknijpers) 

4) Leg de rekwisieten na je foto-verhaal in de hoeken van je lokaal zodat de kinderen er de rest 

van de periode mee kunnen spelen. 

5) Zorg dat  de kinderen in de fase van het vrij spelen iets maken wat de volgend keer als 

rekwisiet gebruikt kan worden. (in dit geval geknoopte vaatdoeken “Daantjes)  

 

 

STAP 6: LOKAAL INRICHTEN: 

Naar aanleiding van je foto verhaal kun je de groep verschillende vervolg activiteiten aanbieden.  

De Hoeken verrijken en tafels inrichten met kleine activiteiten die ze zelfstandig kunnen doen.  

Beeldende activiteiten:  Moet een rekwisiet, decor,  kostuums of pop leveren waarmee gespeeld kan 

worden de rest van de periode. Iets maken waar je iets mee kan doen. 

 

Zie fotoserie ter inspiratie 

 

Poppen hoek:  Waslijn met knijpers en was. 

   
 

Bouwhoek: Auto was straat bouwen 

  



 

 

 

Verfborden scheerschuim  manipuleren met handen en wissers. 

   
 

Tafeltjes wassen 

 

 

 
 

  



Tafel: Voorlezen en wasmachine maken 

     
 

     
 

Tafel: Bacteriën maken om weg te soppen 

 
  



 

Tafel: Vaatdoekje knopen … Daantjes maken  

      
 

  

 

Heel veel Doen Doen Doen plezier! 

Joan & Hanneke 

 


