Lesbrief bij de voorstelling
’Pien en de wolf’
Pien en de wolf is een poppenvoorstelling van Poppentheater Peterselie,
gebaseerd op het klassieke muzikale sprookje Peter en de wolf,
gecomponeerd door Prokovjev.
Peterselie heeft een aantal vragen en doe-dingen bedacht die eventueel voor
of na de voorstelling gebruikt kunnen worden.
Er zijn vragen/opdrachten voor de onderbouw en voor de bovenbouw.
Vragen en opdrachten voor de ONDERBOUW
Dieren
Er komen een heleboel dieren in het stuk voor.
- Welke dieren zijn huisdieren en welke niet?
- Heb je zelf huisdieren? Verzorg je ze zelf?
- Wat is je lievelingsdier?
- Zijn de dieren van een kinderboerderij huisdieren of wilde dieren?
- Ben je wel eens in een dierentuin geweest?
- Welk dier vond je het interessantst?
Om te doen: Dierenliedjes zingen met elkaar.
Logeren
Pien logeert bij haar opa.
- Wat is logeren?
- Heb jij wel eens gelogeerd? Vond je het leuk of eng?
- Gingen de dingen anders dan thuis?
- Wat heb je nodig als je gaat logeren?
Om te doen: Laat de kinderen allemaal een logeertas of koffer meenemen
naar school en bespreek de verschillen. Knoop er een slaapfeest aan vast.
Opstaan
Het verhaal begint als Pien ‘s morgens opstaat.
- Wat doet Pien als ze is opgestaan?
- Wat doe jij als je opstaat?
- Vind je het gemakkelijk of moeilijk om op te staan? Hoe komt dat?
Om te doen: Ochtendgymnastiek.
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Je vervelen
Pien vindt het saai dat opa nog niet wakker is en gaat naar buiten.
- Wat gaat Pien buiten doen?
- Waarom gaat ze uit het hek?
- Verveel jij je wel eens? Hoe komt dat?
Om te doen: Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf als ze zich
vervelen.
Taart
Pien wil een appeltaart gaan bakken.
- Heb jij wel eens een taart gebakken?
- Wat heb je dan nodig?
- Wat vind je de lekkerste taart?
Om te doen: Laat de kinderen een taart maken, eventueel een taart die alleen
gekoeld of alleen versierd hoeft te worden.
Durven
- Was Pien bang voor de wolf? Hoe weet je dat?
- Durven meisjes meer dan jongens?
- Ben jij wel eens bang? Waarvoor? Wat doe je dan?
- Doe je wel eens iets dat je eigenlijk niet durft? Wat?
Om te doen: Laat de kinderen volwassenen interviewen of ze wel eens bang
zijn.
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Vragen en opdrachten voor de BOVENBOUW bij de voorstelling Pien en
de Wolf van Poppentheater Peterselie
Muziek
Pien en de wolf is een poppenvoorstelling met muziek.
- Weet je de muziekinstrumenten nog en hoe het klonk?
- Kun je aangeven waarom een bepaald muziekinstrument bij een bepaalde
pop hoorde?
- Kon je horen aan de muziek of het spannend was? Hoe?
- Als je alleen de muziek had gehoord, was het verhaal dan nog een beetje
duidelijk?
Om te doen: Maak in groepjes met verschillende geluiden die kinderen zelf
kunnen maken een verhaal zonder woorden. Voer het voor elkaar op.
Wolven
Vroeger kwamen er in Nederland ook wolven voor. Ze zijn uitgeroeid.
- Hoe komt het dat de wolven zijn uitgeroeid?
- Spelen wolven ook een rol in het natuurlijk evenwicht?
- Wat vind je van de her-introductie van wolven in de natuurparken in
Nederland?
Poppen
De poppen die gebruikt werden bij de voorstelling heten sta- of tafelpoppen
- Wat voor soorten theaterpoppen zijn er nog meer?
- Kun je een reden bedenken om sta-poppen te gebruiken in plaats van
andere? (Mogelijk antwoord: Zo kunnen meer poppen tegelijk door een
persoon worden bespeeld)
- Wat is het effect van een “zichtbare” poppenspeler, en wat gebeurt er als
de poppenspeler in een poppenkast speelt?
Om te doen: Maak van closetrolletjes en een gevuld lapje voor het hoofd stapoppetjes, kleed ze mooi aan (stof, papier, lintjes, bont enz.), spreek een
verhaal af en speel het voor de onderbouw.
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