Televisie
Kinderen 9-12 jaar
75 minuten
Zappen
De kinderen lopen door de ruimte. De docent vertelt dat er verschillende tv
programma’s op de zenders te zien zijn. De kinderen zullen gaan zappen. Op
Nederland 1 is een hardloopwedstrijd, op 2 Idols, op 3 een sterfscène, op 4…, en op
5… De kinderen kunnen zelf meehelpen bij het verzinnen van de programma’s. Bij
elk programma hoort een handeling, bijvoorbeeld langzaam sterven, heel hard
rennen of een vals lied zingen. Als alle nummers afgesproken zijn, noemt de docent
in willekeurige volgorde verschillende nummers. De kinderen moeten zo snel
mogelijk schakelen.
Quiz Duo
De groep gaat in twee rijen tegenover elkaar zitten. Elk tweetal dat tegenover elkaar
zit, krijgt een nummer. Dit tweetal is een zogenaamd quizduo dat zich voor moet
stellen voor de camera. De docent noemt daarna een nummer en een letter,
bijvoorbeeld 5A. De kinderen met nummer 5 staan op en stellen zich zelf zo snel
mogelijk voor met de letter A. Ze moeten hun naam, woonplaats en handelswaar
zeggen, bijvoorbeeld ik ben Arie uit Appelscha en in handel in Aardbeien. Degene
die het als eerste goed doet, verdient een punt voor zijn groep.
Improvisatie de auditieruimte
Vijf kinderen komen op de spelvloer. Ze mogen zich achter de schermen gaan
verkleden en zullen daarna om de beurt de ruimte binnenkomen. De spelvloer is
ingericht als een auditieruimte. Vandaag zullen de kinderen auditie komen doen voor
een nieuwe show, waarin elk talent te gebruiken is. Laat ze van te voren een grappig
talen verzinnen, of schrijf er een aantal op kaartjes. (Bijvoorbeeld: sokken opvouwen,
wc’s poetsen). Om het spel interessanter te maken geeft de docent alle kinderen een
emotie. De improvisatie start als de eerste speler is binnengekomen, verkleed en met
emotie. De andere spelers komen ook binnen en als iedereen aanwezig is roept de
docent een eerste kandidaat op. Deze mag zijn talent laten zien. Eventueel kunnen
andere kinderen commentaar geven en besluiten of dit kind wel of niet door mag
naar de volgende ronde.
Televisieopdrachten
De docent heeft spelkaartjes gemaakt met daarop verschillende televisieopdrachten
(print uit). Elk groepje kiest een opdracht uit en gaat er een korte scène mee
voorbereiden.

