
Monsters (Kinderboekenweek 2017)

Inleiding

Introductie Monsters

Groepen: 5 en 6

Techniek: Toneelspel

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: In de ruimte

Deze dramales voor groep 5/6 is ontwikkeld rond het 
thema van de Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng. In 
de les creëren de leerlingen hun eigen monster. Ze denken 
daarbij na over uiterlijke kenmerken, karaktertrekken en 
bijzonderheden. De leerlingen maken in tweetallen een 
simpele scène waarin zij als monster een slapend kind 
laten schrikken. Het vasthouden van de rol en het duidelijk 
opbouwen van een scène staan hierin centraal.

Bespreek voor aanvang van de les het thema monsters. 
Welke films kennen de leerlingen met monsters? Wat voor 
soort monsters zijn er?

Warming-up klassikaal

Monstertjes dansen 1

Groepen: 5 en 6

Techniek: Toneelspel en 
Bewegingsspel

Tijdsduur: 5 minuten

Muziek: Les CD 1, nr. 10

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: In de ruimte

De leerlingen dansen door de ruimte. U noemt een 
kenmerk van een monster, bijvoorbeeld 'heeft drie 
ogen'. De leerlingen dansen verder als een monster 
met drie ogen. Wanneer de muziek stopt, staan de 
leerlingen zo snel mogelijk stil. Dit herhaalt u een 
aantal keer met telkens een ander kenmerk, waardoor 
de leerlingen iedere ronde als een ander monster 
dansen.

Voorbeelden:

heeft drie ogen
stinkt vreselijk
heeft lange armen die over de grond slepen
vindt het grappig om anderen te laten schrikken
is 3 meter groot
heeft een gebochelde rug
is zelf heel bang

Warming-up groepjes
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Monstertjes dansen 2

Groepen: 5 en 6

Techniek: Bewegingsspel en 
Toneelspel

Tijdsduur: 5 minuten

Muziek: Les CD 1, nr. 10

Groepsverdeling: Tweetallen

Beginopstelling: In de ruimte

Dezelfde oefening als voorgaande, maar nu komt er 
telkens een kenmerk bij. De leerlingen dansen dus in 
de eerste ronde als een monster met drie ogen. Daarna 
als een monster met drie ogen, dat vreselijk stinkt. 
Vervolgens als een stinkend drie-ogig monster met 
lange armen die over de grond slepen, enz. Ga hiermee 
door totdat u alle kenmerken uit de vorige oefening 
genoemd heeft.

Laat de leerlingen nu in tweetallen als hun monster 
dansen. Iedere ronde wanneer de muziek weer aan 
gaat, dansen ze verder met een nieuwe partner.

 

Kern

Monsterkaartjes

Groepen: 5 en 6

Techniek: Toneelspel

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: In de ruimte

Benodigdheden: Invulbladen (download) + 
pennen

De leerlingen gaan nu een monsterpersonage 
bedenken. Geef iedere leerling een invulkaartje en een 
pen. Laat iedereen de vragen beantwoorden over het 
monster dat ze in gedachten hebben. Stimuleer hen 
om het monster echt voor zich te zien; hierdoor wordt 
de beschrijving nog duidelijker.

Vragen over het monster:

1. Wat valt meteen op als je naar het monster kijkt?
2. Wat is zijn vervelendste eigenschap?
3. Waarom zou je bang voor hem moeten zijn?
4. Hoe heet het monster?
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Dit is mijn monster

Groepen: 5 en 6

Techniek: Toneelspel

Tijdsduur: 10 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: In de ruimte

Schud de ingevulde kaartjes en deel deze uit. Iedere 
leerling heeft nu de beschrijving van een monster. De 
leerlingen lopen door de ruimte. U vraagt hen de eerste 
drie kenmerken uit te beelden. Ze beelden dus eerst uit 
wat direct opvalt als je naar het monster kijkt, 
vervolgens de vervelendste eigenschap en daarna 
waarom je bang voor hem zou moeten zijn. Als de 
leerlingen ieder kenmerk apart uitbeelden, stimuleert u 
hen daarna alle kenmerken te combineren. Geef hen de 
tijn om rond te lopen als hun monster. Hoe loopt het 
monster? Hoe kijkt het rond? Is het dik of dun? Is er 
een emotie die bij het monster past?

Vervolgens noemt u punt 4: Hoe heet het monster? De 
leerlingen lopen rond als hun monster en ontmoeten 
elkaar, waarbij ze zich met hun monsternaam 
voorstellen. Welke stem past bij het monster? Herinner 
de leerlingen eraan dat ze bij de ontmoetingen het net 
opgebouwde personage niet verliezen.
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Boeh! (maakopdracht)

Groepen: 5 en 6

Techniek: Toneelspel

Tijdsduur: 15 minuten

Groepsverdeling: Tweetallen

Beginopstelling: In de ruimte

U verdeelt de leerlingen in tweetallen. De duo's laten 
elkaar hun monster zien. Samen bedenken zij een 
korte scène gebaseerd op hun twee monsters. In de 
scène ligt een kind te slapen in een bed. De monsters 
spelen dat zij het kindje laten schrikken. 

De scène moet simpel zijn, bestaande uit een paar 
handelingen. Belangrijk is wel dat de afspraken die 
samen gemaakt worden helder zijn en goed 
gerepeteerd worden. Daarnaast is het van belang dat 
de inspiratie uit de twee verschillende monsters 
gehaald wordt. Als één van de twee monsters zelf heel 
bang is, zal die wellicht tijdens de scène telkens 
schrikken van zijn partnermonster. En als één van de 
twee stinkt, zal dat ook te zien zijn in de omgang met 
de ander. De leerlingen mogen tekst of geluid 
gebruiken, als dit past bij hun monster.

Laat nu de helft van de tweetallen op de speelvloer 
plaatsnemen. Koppel aan ieder tweetal een leerling, die 
als kind op de grond ligt te slapen. De overige 
leerlingen zitten als publiek aan de kant. De 
monsterduo's presenteren om de beurt hun scène, 
waarbij zij het slapende kind mogen laten schrikken 
(uiteraard met respect). Wissel de groep hierna om, 
zodat ook de andere tweetallen hun scène presenteren.

Bespreek de scènes kort na. In welke scènes was het 
karakter of uiterlijk van het monster heel duidelijk? 
Welke momenten in de scènes vielen op en waarom?

Afsluiting

De monsters komen

Groepen: 5 en 6

Categorie: Concentratie

Tijdsduur: 5 minuten

Muziek: Les CD 1, nr. 10

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: In de ruimte

Eén van de leerlingen is een monster. De overige 
leerlingen, de kinderen, dansen door de ruimte. 
Wanneer de muziek stopt, roept u "Het monster 
komt!". De kinderen laten zich op de grond vallen en 
doen alsof ze slapen. Het monster komt nu op en 
probeert de kinderen uit hun concentratie te halen. 
Wanneer dit lukt, wordt dit kind ook een monster en 
helpt mee om de andere kinderen wakker te krijgen.

Tip: Spreek met elkaar af welke handelingen zijn 
toegestaan. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de 
leerlingen elkaar niet mogen aanraken.
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