lesmap

WIT

Dit is een lesmap voor leerkrachten en ouders
als omkadering van de voorstelling WIT.
Samengesteld en geïllustreerd door Hanne Bockx
in opdracht van Sprookjes enzo.
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Over WIT
Een ondergesneeuwd sprookje voor kleuters vanaf 2 jaar..
Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk vlinders op de wind.
De sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt… WIT!
WIT, een streelzacht verhaal om met open mond naar te kijken, met je neus in de lucht
en soms zelfs holderdebolder ondersteboven.
Lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater en talloze magische voorwerpen.
WIT, een interactieve theater- en circusvoorstelling voor kinderen vanaf twee jaar
en volwassenen van iedere leeftijd.
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Over de lesmap

Over Sprookjes enzo

Dit is een lesmap als inleiding of verwerking van de voorstelling WIT.

Sprookjes enzo is een jonge, internationale compagnie gespecialiseerd in wonderlijke
voorstellingen voor kinderen van een tot tien jaar en poëtische vuurspektakels.

De twee hoofdpersonages, nemen de kinderen mee op hun zoektocht naar de sneeuw.
De verhalen die we vertellen zijn sprookjes: universele avonturen met diepe wortels in
het collectieve geheugen, zwevend in de tijd... herkenbaar maar niet realistisch.
Sprookjes enzo gebruikt een heel uitgepuurde, archetypische beeldtaal en creëert daarmee
zijn eigen magische universum. Objecten komen stiekem tot leven...
Dromen, fantasieën en gekke ideeën worden echt!
Reis je met ons mee?
www.sprookjes.be
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Hallo Ik ben Nouria
en dit is mijn papa peter

Waar is alle sneeuw gebleven?
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Sneeuw en ijsjes

Als het heel, heel koud is, vriest het. Soms is he t zo koud dat er sneeuwvlokjes ontstaan.
Dan gaat het sneeuwen. Maar nu is het te warm, de sneeuw smelt.
Er is nog maar weinig sneeuw, we kunnen deze het best in de ijskast of diepvries bewaren.
Nu we hier toch zijn kunnen we misschien iets lekker maken
waarvoor we ook de diepvries nodig hebben.

3 uurtjes
in de
diepvriezer

Je kan als leerkracht de klas wel winters aankleden:
knip sneeuwkristallen uit papier en plak deze tegen het raam.

Wat hebben we nodig

tip

- plastieken bekers
- vruchtensap (sinaasappel, appel, ...)
- ijsstokjes
- diepvriezer

Je kan ook vruchtensiroop gebruiken en aanlangen met water.
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Vissen vangen
Helpen jullie Nouria en haar papa mee de sneeuw te vinden?
Ze moeten over het de rivier geraken.
Gooi met een dobbelsteen.
Ga zoveel stapjes vooruit als je op de dobbelsteen ziet.
Dan mag de volgende speler.
Kom je op een wit vakje, dan mag je een visje uit het water pakken.
Wie aan het eind van het spel de meeste visjes heeft bij het huis is de winnaar.
Het spel stopt als alle kinderen de finish hebben bereikt.

Wat hebben we nodig
- dobbelsteen
- pion per deelnemer
- spelbord (zie bijlage)
- vissen (zie bijlage)
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Witte winterbloemen
1

Wat hebben we nodig

3

- karton
- schaar
- witte verf
- lijm
- kwasten
- touw
- kapstok

Verf beide kanten van
het karton ermee.

Knip drie stroken karton.
Maak in 1 strook een gaatje.
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Leg de stroken op elkaar zoals hier.
Plak ze goed vast.

Knoop draadjes vast aan de kapstok
en door het gaatjevan de witte bloem.

tip

Meng witte verf met lijm.

Gebruik glitter op de natte verf
voor extra glinsteringen.
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Bromvlieg

2

Herhaal dit, enkele malen. Dit worden de vleugels van de vlieg.
Daarna maken we het lijfje van de vlieg. Door onze duim in zwarte
verf te dopen en deze af te drukken.
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Nu nog oogjes en pootjes en onze vliegen zijn klaar.

Wat hebben we nodig
- tekenpapier (gekleurd)
- witte en zwarte verf
- wiebel oogjes
- penselen
- stukjes karton met een recht stuk
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Dep een rechte rand van het stuk karton in witte verf
en veeg hiermee in rechte beweging naar onder op het papier.

Nog steeds geen sneeuw te zien. Hee, wat hoor ik daar; Bzzzz....
een dikke bromvlieg. misschien weet de vlieg wel waar de sneeuw is?
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Schildpad

Verf het bord.

4

6

Als alles droog is, schuif de geknipte
kanten over elkaar en niet deze op vast.

Knip alle onderdelen uit.

Wat hebben we nodig
- sjabloon schildpad (zie bijlage)
- kartonnen borden
- groene verf
- schaaltjes
- penselen
- nietjesmachine
- schaar

1

Zet in het midden van het bord een stip en
laat de kinderen naar de stip inknippen.
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Print het knipvel uit op een groen papier.

Stempel met een kurk op het schild
om het patroon te krijgen.
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Niet alle onderelen vast aan het bord.

Verstoppertje
We moeten verder zoeken naar de sneeuw.
Maar waar is Nouria nu gebleven? Ze heeft zicht verstopt!
Maak de puzzel om haar terug te vinden.
Print de prent van Nouria achter de boom.
Knip deze in stukken naar gelang het niveau van de kinderen
Laat ze de puzzelstukken in de juiste volgorde kleven op een blad papier.

Wat hebben we nodig
- prent Nouria achter boom (zie bijlage)
- schaar
- lijm
- papier
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Zwarte vogel
1

Print het patroon van de vogel
op tekenpapier.
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Schilder de vogel.

Plak veren als vleugels op de vogel.

Wat hebben we nodig
- sjabloon vogel (zie bijlage)
- tekenpapier
- zwarte verf
- schaaltjes
- penselen
- zwarte veren
- lijm
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Regendruppels
Elke zin wordt begeleid door een gebaar.
“Luister, het gaat regenen”: met de wijsvinger op de andere handpalm slaan.
“1 druppel, 2 druppels, 3 druppels”: tik met 1 vinger, met 2 vingers, met 3 vingers.
“Het regent hard”: klak met de tong.
“Nu regent het pijpenstelen”: met 2 handen klappen zoals bij applaudisseren.
“De wolk trekt voorbij, het gaat minder hard regenen”: het klappen zachter laten worden.
“Er vallen nog maar 3 druppels, 2 druppels, 1 druppel en nu helemaal geen druppels meer”:
één voor een worden de vingers gebogen.

Oh kijk het gaat regenen, stormen, ...
Het wordt kouder, lekker fris....
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Vuurtje maken
We zullen een vuurtje maken om het wat warmer te krijgen.
Duw je handen in de verf en druk ze af op een vel papier.
Om een echt kampvuur te creëren kan je er nog houtblokken/ijsstokjes onder het kampvuur kleven.

Een ander optie is om verfdruppels onderaan een blad papier te zetten en te blazen met een rietje.

Wat hebben we nodig
- tekenpapier
- rode,gele,oranje verf
- ijsstokjes
- schaaltjes
- rietjes
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Sneew bord spel
Spelregels
Elk kind zet zijn pion op een willekeurige plaats en gooit om de beurt
met de dobbelsteen. Wanneer ze op een prent komen, trekken ze dit kledingstuk aan.
Wie het eerst al zijn kledingstukken aan heeft, is gewonnen.

Wat hebben we nodig
- spelbord (zie bijlage)
- dobbelsteen (zie bijlage)
- 1 pion per kind
- must,sjaal wanten per kind
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Sneeuwballengevecht
Neem een klein stukje krant en maak er een grote stevige prop van.
Pak een ander stukje krant en doe dit er rond.
Neem telkens een nieuw stukje papier zodat de bal groter wordt.
Plak met schildersplakband de bal hier en daar wat vast
zodat het krantenpapier niet uit elkaar valt.
Neem nu de watten en plak ze met lijm op de bol krantenpapier.
Zo ontstaat er een mooie witte sneeuwbal.
Maak veel sneeuwballen voor een groot gevecht!
Of iets makkelijker:
Maak grote sneeuwballen van krantenpapier.
Het sneeuwballengevecht kan beginnen !

Wat hebben we nodig
- krantenpapier of wit papier in stukken gescheurd
- plakband
- watten
- lijm
- borstels
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met zoveel sneeuw zijn we klaar voor een heus sneeuwballengevecht

bijlagen
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