Extra Drama-/Handvaardigheidsopdracht bij Draak in Huis

Maak van jezelf een MONSTER!
Deze opdracht is geschikt voor een dramales of een weeksluiting.
We werken in de voorstellingen met projecties. Hoe werkt dat nu? En wat kun je ermee doen?
We zien in wolken de schapen en in koffievlekjes op tafel een mooie bloem ontstaan. In het donker
zien de dingen er ook anders uit maar kunnen we er bang voor worden.
In deze opdracht gaan de kinderen hun hoofd omtoveren tot monsters. Ze gaan spelen met hun
angst en kunnen wellicht inzien dat elk monster wel een “achilleshiel” heeft of eigenlijk niet zo eng
is. (Nb achilleshiel; de zwakke plek in een schijnbaar onkwetsbaar figuur. Zie mythe van Achilles).

Benodigheden
			
Tijd 			

Laken / Sterke lamp of overheadprojector / Grote vellen dik papier /
Viltstiften of potloden / Scharen / Touw / elastiek
Totaal 60 minuten

Onderdeel I

Geef iedereen een groot vel papier (a3 formaat). Laat ze eerst hun eigen hoofd tekenen op ware
grootte. Dan maken ze een monster van zichzelf. Met extra oren en haren met bulten of wat ze maar
verzinnen. Is de tekening klaar, knip hem dan langs de lijnen uit.
Zorg ook voor kijkgaten.Maak twee gaatjes aan de zijkant om een
elastiekje/ touwtje door te halen en leg er een knoop in.

Onderdeel II

Voorbereiding;
Span een groot laken in de klas of aula. Zet achter het laken de sterke
lamp. Zorg voor speelruimte voor en achter het gordijn. Maak een kleine
publieksopstelling. Wissel de maskers uit zodat iedereen een masker van
iemand anders heeft. De helft mag nu zichzelf spelen en de andere helft
een monster.

Spelopdrachten
1)
Laat de leerlingen eerst de monsters aan de rest van de klas
presenteren door een voor een achter het gordijn op te komen. Dus niet alle
monsters tegelijkertijd! Ze mogen laten zien hoe ze lopen en welke geluiden
ze maken. Ze laten ook zien wat ze goed kunnen (bijvoorbeeld heel sterk
zijn of jongleren). Dan lopen ze weer af.
2)
Koppel nu de monsters aan degene van wie het monster is.
Ze maken samen een kleine scene die ze eerst mogen bespreken.
De scene gaat als volgt; Een kind is alleen thuis en gaat slapen.
Dan verschijnt er een monster in de kamer. Het kind wordt bang.
Maar dan bedenkt ie iets waardoor het monster
vlucht/ verdwijnt of vriendelijk wordt.
Dit kan bijvoorbeeld kietelen zijn of een lied
zingen. Er mag niet worden gevochten of
geslagen want daardoor verdwijnen schaduwen niet.
Zo creëert het kind de achilleshiel van zijn eigen monster! Hij/zij wordt weer rustig en valt in slaap.
Presenteer de scènes aan elkaar en bespreek het na.
Veel plezier!

