Vakantie
Kinderen 9-12 jaar
75 minuten
Vakantiedans
De docent zet een muziekje op en begint met een beweging die past bij een land
(fantasie of realistisch). Daarna wordt de beurt doorgegeven aan een ander kind. Die
verzint een nieuwe beweging en noemt het land. De anderen doen hem na.
In de koffer
De docent heeft de “spelkaartjes vertellen” meegenomen (print uit). Op deze kaartjes
staan verschillende voorwerpen die je mee kan nemen op vakantie. Een kind komt
naar voren en gaat uitleggen wat op het kaartje staat. De woorden die op het kaartje
staan mogen alleen niet worden gebruikt. Lukt het de anderen om het goede woord
te raden?
Vakantiefoto’s
De kinderen worden in ongeveer drie groepen verdeeld. Elke groep is een familie. De
docent gaat vakantiefoto’s noemen en de leerlingen die aan de beurt zijn maken zo
snel mogelijk een beeld. De docent telt tot tien en zegt klik. Bij klik staat iedereen stil
en kan de foto worden bekeken. Voorbeelden van foto’s (of download “vakantiefoto’s
uitbeeldspel”) :
De familie op het strand
De familie in een museum
De familie in het café
De familie in de oase
De familie in de stortregen
De foto’s kunnen worden uitgebreid door de situatie gedetailleerder te beschrijven en
gebruik te maken van emoties, familienamen enz.
Diapresentatie
De kinderen verdelen zich in groepjes van ongeveer vijf. Elk groepje gaat vijf
vakantiefoto’s verzinnen. De foto’s mogen elkaar opvolgen, maar kunnen ook op
verschillende plaatsen gemaakt zijn. Belangrijk is wel dat de foto spannend is om
naar te kijken: er moet iets gebeuren en er moeten grote emoties inzitten.
Als iedereen klaar is met voorbereiden mogen de foto’s worden gepresenteerd. Voor
de presentatie wordt een kind uit een ander groepje uitgenodigd om de
diapresentator te zijn. Hij weet niet wat hij op de foto’s te zien krijgt, maar moet toch
een presentatie houden. Hij zal de beelden op zijn manier interpreteren wat
komische situaties oplevert.

