Bijlage 1 – Literatuur, Utopie, Groep 3-4
Opdracht 1 Uitvoeren
Theateroefening O, wat mooi is Panama.
Beer en Tijger beleven op hun zoektocht naar Panama allerlei avonturen. Die avonturen gaan de leerlingen naspelen.
Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden.
Met de hele groep
Nodig: een grote ruimte.
Geleid spel: de leerkracht vertelt, de leerlingen spelen mee.
Zie ook de toolbox theater.
Tips:
Neem de gemaakte tekeningen uit de vorige opdracht mee, voor de laatste stap van
deze speloefening.
Houd het boek erbij om telkens bij een nieuwe ontmoeting vooraf voor te lezen wat
er gebeurt.
•
•

Vorm tweetallen. De helft van de tweetallen speelt Beer en Tijger. Ze lopen in
een wijde cirkel (buitencirkel) door de ruimte. De andere tweetallen lopen in een
binnencirkel juist de andere kant op.
Iedereen wandelt rustig en kijkt om zich heen. Beer en Tijger zijn op zoek naar
droomland en ontmoeten onderweg anderen. Deze ontmoetingen worden nagespeeld.

Bijvoorbeeld:
•

De tweetallen die in de binnencirkel lopen spelen Muis Mies en Muis Mas. Als je
in je handen klapt, komen Tijger en Beer en Mies en Mas elkaar tegen. Tijger en
Beer zeggen: “Wij zijn op zoek naar het land van onze dromen, daar is alles
groter”. De muizen vertellen over het land van hun dromen. Na een kort
gesprekje (klap weer in je handen) wandelt iedereen weer rustig verder.

Tijdens het wandelen kun je voorlezen over de volgende ontmoeting. Herhaal dit
spel naar wens met de andere ontmoetingen. Bijvoorbeeld:
•

Tijger en Beer komen Vos en Gans tegen en zeggen: “Wij zijn op zoek naar het
land van onze dromen, is het nog ver en hoe moeten we lopen?”
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•
•
•
•
•

Tijger en Beer komen Boe en Bas tegen die lekker in het gras staan te grazen en
zeggen: “Wij zijn op zoek naar het land van onze dromen, weten jullie wat daar
groeit? Wat kunnen we daar eten?”
Tijger en Beer komen Haas en Egel tegen en zeggen: “Wij zijn al heel lang op
zoek naar het land van onze dromen, mogen we even bij jullie op de bank uitrusten?”
Tijger en Beer vertellen aan Haas en Egel hoe het land van hun dromen er volgens hun uitziet. Daar willen Haas en Egel ook wel naar toe en ze willen er nog
veel meer over weten, daarom vragen ze …
Tijger en Beer komen Kris en Kras tegen en vragen: “Wij zijn op zoek naar het
land van onze dromen, weten jullie waar dat is?” De kraaien rekken zich uit en
zeggen: “Als je hoog genoeg vliegt dan zie je het, daar is het”.
Als er tekeningen zijn gemaakt in de vorige opdracht, leg die dan in het midden
van het speelvlak. “Kom, vlieg maar mee en dan gaan we er naartoe”. Beer en
Tijger gaan met Kraai Kris en Kraai Kras op zoek naar een tekening die ze alle vier
het mooiste droomland vinden.

In viertallen
• Geef de leerlingen de opdracht om een ontmoeting naar keuze uit het verhaal na
te spelen. Ze verdelen de rollen. Geef ze wat tijd om hun stukje te oefenen. Laat
de stukjes aan elkaar zien en bespreek ze na.
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