
LESKAART EMOTIE 2 

Warming-up Als blikken konden doden (5 minuten) 
Iedereen staat in een kring, blik naar beneden. De docent telt af: “Drie, twee, één, kijk!” Bij “kijk” 
kijkt iedereen iemand aan. Als je persoon waar jij naar kijkt ook naar jou kijkt, ‘sterf’ je allebei een 
pijnlijke dood. Dit gaat door tot 1 of 2 mensen overblijven. Docent kan zelf ook meedoen.  

Zullen we? - Ja! (5 minuten) 
Sta met de hele klas in een grote kring. Iemand stelt voor: “Zullen we… gaan dansen?” de hele 
klas roept: “Ja!” en iedereen gaat enthousiast dansen tot de volgende zegt: “Zullen we… gaan 
touwtje springen.” Waarop iedereen weer ja roept en vervolgens doet alsof ze aan het 
touwtjespringen zijn.  

- Optie: Dit spel is ideaal om te laten ontstaan. Mensen met ideeën mogen roepen.  
- Alles kan, zolang het maar geen nare dingen zijn die niet in een klas thuishoren. Wat kan wel? 

Kotsen, tandenpoetsen, lezen, rekenen, slapen, vervelen, zingen, bang zijn, etc.  
- Sluit af met iets als: “Zullen we allemaal op onze plek gaan zitten en een verder gaan met de 

les?” Kinderen reageren eigelijk altijd met een ‘Ja!’ en je kan door.  

Warming up - Herhaling van de zes basisemoties  (10 minuten)

gespreksstof 
- Welke ken je nog?
- Welke vind je prettig om als jezelf te voelen? 
- Welke vind je leuk om te spelen? 
- Als er verschil is tussen je persoonlijke emotie voorkeuren en die van spel: hoe zou dat komen,  

denk je?  

Catwalk (25 minuten) 
1. Zet lekker lopende muziek aan, bijvoorbeeld het nummer Catwalkin’ uit de film Little Miss 

Sunshine. In een vooraf afgesproken emotie komen de leerlingen in duo’s opgelopen en laten 
zichzelf als ware mannequins aan het publiek zien.  

2. Als je dit een tijdje hebt gedaan, leerlingen zich veilig voelen, brainstorm met ze over wat er op 
die catwalk tussen die twee personen zou kunnen gebeuren (huwelijksaanzoek, ruzie, 
gebroken hak, een van de twee wordt neergeschoten, iemand blijft met zijn kleding haken, etc.)  
In plaats van brainstorm kun je ze ook de situaties gelijk geven en ze er mee laten 
improviseren.  

3. Daarna: in duo’s in het lokaal werken zelfstandig. Opdracht: Verzin zelf een situatie of kies er 
een uit de brainstorm en speel deze met zijn tweeën uit. 

4. Na een minuut of vijf laat je één of meerdere groepjes even kort presenteren, bijvoorbeeld op 
het podium.   

Reclames maken (40 minuten) 
Reclames maken
1. (2 min) Loop door de ruimte vul steeds alle lege plekken op. Als de docent in zijn handen klapt, 

staat iedereen stil. Zijn er nog lege plekken te zien?
2. (1 min)  Kies een punt en loopt er naartoe.  

Een punt is een voorwerp, geen mens of kledingstuk dat op dat moment wordt gedragen. 
Let onderweg nog op de lege plekken. (Dit zorgt ervoor dat leerlingen minder botsen en dat ze 
niet in rondjes gaan lopen.)  
Bekijk het punt even.

3. (1 min) Volgende stap: je loopt nog steeds van punt naar punt. Nu geeft je elk punt een 
omschrijving van één woord, zoals: mooi, grijs, bah!, koud, hout.

4. (3 min) Loopt van punt naar punt en prijs het punt aan. Hier mag je de grootste nonsens voor 
gebruiken. (Dit zwarte vlekje op de muur is hier door de opa van mijn vader in 1870 op de muur 
gezet. Hij deed dat met de eerste viltstift. Om die reden zijn alle kinderen uit onze familie sinds 

boos blij bang verliefd verdrietig verward



1870 hier op school geweest.” “Deze stoel is nog van mijn juf geweest. Die heeft er zelf als 
leerling op gezeten.” “Dit stukje kauwgom is van Michael Jackson geweest.” 

5. (1 min) Leerlingen nodigen elkaar uit om naar punten te komen kijken en doen alsof alle 
punten zo uit het museum komen. 

6. (5 min) Roep iedereen terug in de kring. Neem twee voorwerpen uit het lokaal en vraag de 
leerlingen: Wat kan het nog meer zijn dan dit voorwerp? 

7. Maak groepjes van 2-5 leerlingen.
8. (10 min) Elk groepje maakt een reclame: 

- De reclame gaat over een voorwerp in de ruimte. 
- Het voorwerp moet iets anders voorstellen dan het normaalgesproken is. 
- Iedereen moet iets zeggen in het toneelstuk 
- Prijs het artikel aan (korting, extra accessoires, nu nog glanzender, er is er maar één van, 
op=op, etc.) 
- Het duurt minstens 30 seconden. 

9. (2 min) generale repetitie.
10. (10 min) Reclames aan elkaar laten zien.
11. (5 min) Bespreken: Wat was top?

Eindspel: Quiz (5 minuten) 
De leraar roept een letter. Bijvoorbeeld ‘A’. In de groep gaan leerlingen zo snel mogelijk 
overleggen. Ze moeten een naam, een plaats en iets dat ze verkopen vertellen. 
Bijvoorbeeld: Wij zijn Arie uit Apeldoorn en we verkopen Appels. 


