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Sinterklaastableaus groep 4-6.
Inleiding.
De groep zit in hoefijzeropstelling. Vertel dat jullie in deze les tableaus gaan maken, z.g. ‘levende
foto’s’. Ga ter illustratie als standbeeld staan, bijvoorbeeld als Sinterklaas.
Warming up klassikaal 1
Instructie: Je krijgt straks spelopdrachten, voer die uit zonder contact te maken met een klasgenoot.
Als het fluitje klinkt ‘bevries’ je zoals je op dat moment bent, het is absoluut niet de bedoeling dat je
ook maar iets beweegt na het fluitje.
Spelopdrachten:
 Zwarte Piet loopt over de daken met een zak cadeautjes, de wind waait hard maar hij krijgt
het toch voor elkaar om pakjes door de schoorsteen te gooien.
 Paardenpiet borstelt Amerigo en verwisselt een hoefijzer.
 Kunstjespiet jongleert met chocoladeletters en krijgt ze per ongeluk op zijn hoofd.
 De wegwijs Piet loopt verdwaald door de straten: hij is in paniek.
Geef kinderen steeds even de tijd om iedere spelopdracht uit te spelen voor je op het fluitje blaast.
Warming up klassikaal 2: Aanvultableau
Instructie: ik noem een titel van een levend schilderij dat we met z’n allen gaan maken. Als je als
eerste ‘standbeeld’ in het schilderij wil gaan staan steek je je vinger op en mag je naar voren komen.
Als je het kan aanvullen steek je ook je vinger op, en mag je bij standbeeld 1 gaan staan. We gaan zo
door totdat we één voor één een mooi gezamenlijk schilderij hebben gemaakt.
Titels:
De intocht van Sinterklaas.
Het Pietenhuis.
In Spanje.
Op de daken.
De Sint op bezoek in de klas.
Probeer een paar titels uit, waak ervoor dat niet steeds dezelfde kinderen naar voren komen.
Kern. De groep zit in hoefijzeropstelling
Instructie: Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een Sinterklaasliedje in tableau
(standbeeld dus) weer te geven. Ga als voorbeeld als een paard op vier benen staan (‘Zachtjes gaan
de paardenvoetjes’).
Opdrachten: Zie ginds komt de stoomboot, Zwarte Piet ging uit fietsen, Oh kom er eens kijken,
Sinterklaasje kom maar binnen, Sinterklaas is jarig.
Deel ze werkgroepen in en vertel ze welk Sinterklaaslied ze gaan uitbeelden in tableaus.
Opmerking: Bij het uitvoeren in de leskern sluit het publiek steeds de ogen terwijl de spelers klaar
gaan staan. Jij geeft het teken waarop het publiek mag kijken. Al na gelang het niveau van de groep
kun je er voor kiezen om 1-3 tableaus te laten maken over het Sinterklaaslied.
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