
Bijlage bij Theater, Verhalen, Groep 1-2 

 

Geleidspel met eigen inbreng.  Naar de andere kant van de wereld. Een vervolgverhaal. Dit verhaal 

kan over meerder lesmomenten van een 20 tot 30 minuten worden uitgespeeld. Haal wel voor elk 

nieuw lesmoment op waar jullie gebleven zijn in het verhaal 

 

Voorkeur ruimte: speellokaal. 

 

Muzieksuggestie: Oceania  ( een voorbeeld van de rijkheid van Maorimuziek) De muziekgroep wordt 

geleid door Jaz Coleman (zanger van Killing Joke/ en klassiek componist en Minewehi Mohi (Dichter 

en zanger). http://www.amazon.com/Oceania/dp/B00001ZU8V 

 

Je vertelt dat we met z’n allen op reis gaan. We hebben een schip nodig. Hoe maken we een schip? 

We maken een schip met de stoelen en bankjes. Er is een kapitein en een stuurman en iemand die 

drankjes serveert. Iedereen doet mee. 

 

Het gaat heel hard waaien en we leiden schipbreuk. We spoelen aan op een onbewoond eiland. 

Iedereen is moe van het zwemmen en valt in slaap. Als de muziek klinkt wordt iedereen wakker 

(Oceania, track 1). We luisteren naar de muziek en gebruiken de muziek om het spannend te maken. 

We pakken een stok en maken een tocht door het oerwoud. Maar dan krijgen we honger en gaan eten 

zoeken. We verzamelen het eten in de kring. Wat heeft iedereen gevonden?  

 

We maken weer een tocht door het oerwoud. En we ontdekken dat er Indianen op het eiland wonen. 

We gaan nu de Indianen spelen. Wat doen Indianen? We gaan aan het werk, de taken worden 

verdeeld. De kinderen beelden uit. We maken een kring en gaan rond het kampvuur eten. Na het eten 

gaan we dansen in de kring. Oceania, track 11. Het is een dans met vaste danspassen die we een 

aantal keer oefenen. 

 

Je verdeelt de groep in tweeën en een groep speelt de schipbreukelingen, de andere groep zijn de 

indianen. 

 

Ze ontmoeten elkaar en zijn eerst heel afwachtend. Ze zijn bang voor elkaar. Ze proberen contact met 

elkaar te krijgen. De indianen hoofdman begint met praten Oceania, track 6.( Deze track begint met 

praten in een vreemde taal, het is een voorbeeld voor de kinderen.) Ze proberen elkaar te begrijpen 

en spreken jabbertalk met elkaar in de kring en sluiten vrede. Samen doen we de dans die we 

geoefend hebben nog een keer. 

 

 

http://www.amazon.com/Oceania/dp/B00001ZU8V

