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POPPENFILM

STAP 1 - ORIËNTEREN

Welk verhaal wordt er verteld? 
5. Wat is een timelapse? Kan iemand dat uitleggen? We gaan 

vandaag een timelapse maken met vingerpopjes.

Groep: 1 en 2

Opdracht: Speel een poppenfilm en maak er (met 
hulp) een timelapse van.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling kan een verhaal verzinnen en spelen
•De leerling ervaart en fantaseert bij 
aangeboden beelden
•De leerlingen kan enkele kenmerken van vorm 
en beeld benoemen
•De leerling kan m.b.v. de leerkracht een 
timelapse maken

Voorbereiding: Zet de poppenkast klaar op 
een tafeltje. Richt de telefoon in klem op de 
poppenkast.

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: nvt
Gereedschap: poppenkast, vingerpopjes, 
tafelklem, eigen telefoon

Opmerkingen: Kijk eventueel voorafgaand aan 
deze les een aflevering van Sesamstraat om in het 
poppenfilm thema te komen.  

Vragen bij afbeeldingen  / verhaal / film 

1. Sommige films worden met poppen gemaakt. Welke film 
met poppen ken jij? 

2. Hoe bewegen poppen in films en videos? Hier zie je hoe 
Kermit de kikker door mime spelers wordt bediend. 

3. Dit is achter de schermen bij Sesamstraat. Wat zie je? 
Wat zijn ze aan het filmen denk je?

4. Een pop aan touwtjes noem je een marionet. Wat zie je? 



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Bekijk in kleine kring de vingerpopjes en het poppenkastje. Zoek 
eventueel nog wat speelgoed erbij. 

Verzin samen een kleine verhaaltje of personages en verdeel 
daarna de klas in duo’s of kleine groepjes om zelf aan de slag te 
gaan. 

Bedenk en speel in tweetallen of kleine groepjes een verhaal met 
de vingerpopjes in de poppenkast. 

Film (met eigen telefoon) 5 a 6 minuten en stel in dat het filmpje 
30 seconden mag duren. Laat eventueel een timer meelopen 
zodat leerlingen zien hoe ver ze in hun tijd zijn. 

Als alle groepjes geweest zijn kunnen de filmpjes klassikaal 
teruggekeken worden.

•Even een popje een vraag laten 
stellen (Hallo, hoe heet jij? Waar zijn 
we nu?) kan over de eerste drempel 
heen helpen. Het verhaal ontstaat al 
spelend.
•Zet de poppenkast en de 
poppetjes eventueel in de 
poppenhoek zodat er over langere 
tijd aan een verhaaltje gewerkt kan 
worden. 
•Een timelapse is zonder geluid, 
dus het verhaal moet uitgebeeld 
worden zonder te praten!



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Deze activiteit kan uitgebreid worden met het maken van vingerpopjes, 
bijvoorbeeld door een stukje karton rond te plakken en bewerken. Of 
met het tekenen of schilderen van decors. Je kan bij het spelen van 
het verhaal ook een uitdaging / dilemma / thema meegeven. Je kan 
ook een hoek van het lokaal nemen en in plaats van poppenkast een 
verkleedkist neerzetten en zelf het verhaal uitspelen.

Herken je je verhaal nog als het zo kort is? 
Hoe was het om te doen? 
Wanneer vind jij een verhaal leuk/spannend/saai?

•Eventueel kan het spel over een actueel thema 
gaan. Poppen of attributen uit de speelhoek 
kunnen dan gebruikt worden.
•Hoe worden poppen gemaakt?


