
 

 

 

Lesbrief: SPROOK 
Project voor groep 1 en 2 van het primair onderwijs 

 

Inleiding: 
In dit project houden de klassen zich bezig met dans en beweging. Uitgangspunten zijn 

de verschillende sprookjesfiguren, kabouters, elfjes, heksen, tovenaars enz. Uitbeelden, 

bewegen en dansen op muziek. 

 

Deze lesbrief bestaat uit 3 onderdelen: 
1. dansworkshops op uw school door een dansdocent van Tim Koldenhof 

Producties (TKP) 

2. voorstelling in de Theaterzaal van Gigant 

3. sprookjes in de klas 

 
 

1. Dansworkshops door een dansdocent van TKP: 
(U kunt ervoor kiezen om vóórdat de dansdocent naar uw school komt met deze 

lesbrief aan de gang te gaan, of juist erna!) 

Op de datum dat u bent ingeroosterd komt er een dansdocent van de school van TKP  naar 

uw klas voor het echte werk! In een workshop van 45 minuten wordt er geïmproviseerd en 

gedanst met de kinderen. De dansen die gedaan worden in de workshop zijn prima in te 

zetten op een maandsluiting, presentatie of voorstelling binnen uw school! Mocht uw klas 

dan wat ondersteuning nodig hebben, kunt u, als leerkracht, dat zelf doen of kiezen voor 

een leerling uit bv groep 7 of 8 die met ze meedanst. (Deze leerlingen krijgen natuurlijk 

óók dansworkshops!) 

 
 

2. Voorstelling in Gigant: 
Op de datum dat u bent ingeroosterd komt u met uw klas(sen) naar Gigant om te genieten 

van een dansvoorstelling binnen het thema SPROOK. 

De voorstelling heet “Poppa” en is een prachtig sprookje met vele lieve en spannende 

sprookjesfiguren en uiteraard heel veel dans! 

Deze voorstelling wordt uitgevoerd door professionele acteurs en dansers, 

aangevuld met stagiaires van de vooropleiding van TKP. 



 
 
 

 

3. Sprookjes in de klas: 
Om het thema nog meer te laten leven zou u het project kunnen verbreden met 

allerlei extra leuke werkjes en opdrachten over sprookjes of sprookjesfiguren in het 

dagelijks leven van de klas. 

 
Nog leuker is het als u zelf al eens sprookjesfiguren met de klas uitbeeldt of danst. Dit 

zou bv kunnen tijdens de gymles, of tafels en stoelen aan de kant en gewoon in de klas! 

 
Veel muziek is geschikt om te gebruiken. Echt sprookjesachtig is de muziek van de 

Efteling (youtube). Daarnaast zijn veel liedjes van Dirk Scheele erg leuk en op het gebied 

van klassieke muziek kunt u kiezen voor Carnaval des Animaux van 

st-Saens. Dit zijn weliswaar dierenmuziekjes maar kunnen ook prima gebruikt 

worden als heksen, elfjes of trollenmuziek! 

Voor wat meer swingende muziek met een beat zijn de liedjes van Kabouter Plop erg leuk! 

 
 

Uitbeelden van Sprookjesfiguren: 
Marcheren als een kabouter, 

trippelen als een elfje, 

vliegen op een bezemsteel als een heks, 

galopperen als een prins op zijn paard, 

springen als een kikker, 

vechten als een ridder, 

vuurspuwen als een draak, 

toveren als een tovenaar 

enzovoort. 

 

 

U kunt op verschillende manieren aan de gang gaan: 
- U kunt zelf allerlei opdrachten geven, bv zoals hierboven staat. 

 
- Geef om de beurt een kind een mooie toverstaf ( u kunt er zelf een maken, 

kopen, of de kinderen in een andere les allemaal zelf een eigen toverstaf laten 

knutselen) en hij of zij mag iedereen omtoveren in een sprookjesfiguur. 

Muziek aan, en uitbeelden. 

 
- U kunt de kinderen door de ruimte laten gaan als bv kabouters en als de muziek 

plotseling uitgaat moeten ze stilstaan (bevriezen). Ook kunt u op dat moment een 

ander sprookjesfiguur kiezen, dus bv door de zaal als heksen en bevriezen als een 

piraat. 



 
 
 

 

- Ook kunt u een verhaaltje vertellen en de kinderen dat tijdens uw vertelling 

laten uitbeelden. De muziek staat zacht aan en loopt gewoon door. 

 

Voorbeelden vertellingen: 
1- Een dag uit het leven van een gemene toverheks: 

U kunt van alles bedenken wat er op zo’n dag gebeurt: slapen, wakker worden, 

aankleden (heksenkleding!), ontbijten, toverspreuken oefenen, vliegen op de 

bezem, vieze drankjes maken enzovoort. Alles doen we “alsof” en u “stuurt” de 

kinderen met uw verhaal. 

 
2- De Tovertuin: 

Verhaal: 

U vertelt eerst het verhaal: (hieronder de korte versie, u kunt het uiteraard veel 

spannender en uitgebreider vertellen!) 

Er was eens een prachtige tuin, maar er was nog geen bloemetje te zien! Op een 

dag kwamen de tuinkabouters en die ging hard aan het werk in de tuin: harken, 

opruimen, netjes maken. Toen ze moe waren gingen ze weer naar huis. 

Toen kwamen de regendwergen. Ze dansten een regendans om de bloemen, totdat 

het ging regenen. Toen ze moe waren gingen ook zij weer naar huis. 

Tot slot kwam de zon. Die danste om de bloemen heen en toen de bloemen de 

warmte voelden gingen ze groeien! Toen de kabouters en de dwergen 

terugkwamen zagen ze de prachtige bloemen en met zijn allen dansten ze 

een lentedans! 

 

Uitvoering: 
Verdeel drie groepen en hou één kind over: 

- bloemen 

- tuinkabouters 

- regendwergen 

- één kind is de zon. 

 
De bloemen liggen verspreid over de ruimte, zo klein mogelijk op de grond. De tuinka- 

bouters staan aan één zijkant van de ruimte, de regendwergen aan de andere kant, de 

zon staat bij u. 

 
U vertelt het verhaal en roept zo de tuinkabouters in het verhaal en weer terug naar hun 

plek aan de zijkant en daarna de dwergen en tot slot de zon erbij. U geeft aan dat de 

bloemen héél langzaam groeien en met hun armen de bloemblaadjes vormen. De bloe- 

men gaan ook dansen met de zon en vervolgens haalt u eerst de tuinkabouters terug en 

daarna de dwergen. Tot slot een groot dansfeest: de muziek wat harder en dansen maar! 

 

Veel succes en vooral veel plezier! 


