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1 Blootpad voelt zich alleen
 
De voorstelling die jullie gaan zien of hebben gezien gaat over een diertje dat zich schuilhoudt in zijn 

huisje. Zijn naam is Blootpad en hij voelt zich het meest op zijn gemak als hij thuis is. Het allerfijnste vindt 

Blootpad het, als hij vaasjes draait, in zijn kelder. Dan vergeet hij de wereld om zich heen. Toch breekt 

de dag aan dat hij bij zijn vriend Olifant wordt uitgenodigd om zijn verjaardag te komen vieren. Wat nu? 

Blootpad voelt zich doodongelukkig!

Vragen
• Hoe komt dat, denk je?  

(Antwoord: Blootpad is verlegen, hij vindt het spannend om naar buiten te gaan en de andere dieren 

te ontmoeten, hij is bang dat de anderen hem uitlachen, dat hij er niet bij hoort. Metafoor: hij voelt 

zich bloot, kwetsbaar, Olifant helpt hem door een schild te bakken.)

• Waarom heet Blootpad Blootpad?  

(Antwoord: Denk aan schildpad, de voorstelling is een moderne ‘legende- vertelling’ waarin verteld 

wordt hoe blootpad zijn schild kreeg)

• Wat is verlegenheid?

• Zijn jullie wel eens bang of verlegen? 

• Wanneer wel en wanneer niet?

• Kun je je herinneren wanneer je voor het laatst 

verlegen was?

Citaat uit ‘Verlegen’ – Saskia Goldschmidt:

‘Als je verlegen bent, weet je niet goed hoe je je 

moet gedragen. Anderen doen dingen die jij mis-

schien ook wel wilt. Praten, lachen, dansen, samen-

spelen. Maar jij hebt het gevoel dat je dat niet kunt. 

Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? Het lijkt 

wel of anderen daar helemaal geen last van hebben. 

Als je verlegen bent, ben je bang dat je het niet 

goed doet.

Je schaamt je voor jezelf.

Je maakt je zorgen.

Wat zullen anderen van mij denken?

Sta ik niet voor gek?

Kijkt iedereen naar me?

Lachen ze me niet uit?

Je durft niets te zeggen.

Je denkt dat je er niet bij hoort.’

 



2 Verhaal vertellen met muziek

Het verhaal wordt door twee spelers verteld. Door een 

vrouw, zij speelt met poppen en maskers en daarnaast is er 

een man, hij maakt de muziek en speelt ook Olifant.

Vragen
• Waarom denk je dat er muziek gemaakt wordt bij de 

voorstelling?

• Welke instrumenten gebruikt de muzikant?  

(Antwoord: drum, fluit, klokkenspel, marimba, duimpia-

no, melodika, rainmaker etc.)

• Weten jullie hoe het grote instrument heet dat hij be-

speelt?  

(Antwoord: marimba)

Er zijn veel verschillende muzikanten. Zoals bijvoor - 

beeld een pianist, een gitarist, een saxofonist of een  

drummer.

 

Vragen
• Hoe denken jullie dat deze muzikant zichzelf noemt?  

(Antwoord: percussionist/slagwerker)

• Welke rol speelt de muzikant nog meer?  

(Antwoord: Olifant)

Met muziek kun je verschillende sferen neerzetten, waardoor je verschillende stemmingen of emoties kunt 

laten horen via de muziek. Verhalen vertellen met geluid dus eigenlijk.

Vragen
• Wanneer klonk de muziek spannend?

• Wanneer vrolijk?

• Werden er ook grapjes gemaakt met  

muziekinstrumenten? 

 



3 Verhaal spelen met Poppen en maskers 
 

Vragen
• Blootpad, het hoofdpersonage komt in 2 ver-

schillende vormen voor. Kun je vertellen welke 

2 vormen je hebt gezien?  

(Antwoord: Het grote hoofdmasker/ muts en 

de kleine pop die met een hoofdsteun deels 

bespeeld werd)

• In de voorstelling spelen we met klein en 

groot perspectief. Waarom doen we dat 

denk je?  

(Antwoord: Zo kunnen we bijvoorbeeld goed 

het verschil in grootte tonen als Blootpad naast 

Olifant staat. Dan voel en zie je goed waarom 

Blootpad zich klein en verlegen voelt. Als de 

poppenspeelster de grote Blootpad gebruikt, 

ligt de aandacht alleen bij hem, zo ga je als 

kijker meer mee met dit figuur. Als kijker kun je 

je dan goed voorstellen dat hij zich blij en fijn 

voelt tijdens het kleien van Olifant.) 

 

4 Napraten over de voorstelling
 

Vragen
• Hoeveel karakters zaten er in het verhaal?

• Hoeveel spelers waren er?

• Hoe kan dat?

• Waarom was Blootpad bang?

• Wat gebeurde er met Olifant toen hij ontdekte dat 

Blootpad niet op zijn feestje kwam?

• Hoe kon Olifant Blootpad helpen?

• Waarom vierde Blootpad aan het einde wèl de ver-

jaardag van Olifant?

• Waarom voelde Blootpad zich niet meer verlegen?

• Wat maakte blootpad in zijn keldertje?



Opdracht 1:
Geluidsfragment ‘Blij zijn met jezelf’
Muziekfragment ‘Marimba Peace’ (op te zoeken op spotify) 

als soundscape voor een yogaoefening, die erop is gericht 

om naar binnen te gaan. Om met je lijf en hoofd aandacht 

aan jezelf te geven, zonder er iets van te vinden.

Docent neemt als voorbereiding beneden staande tekst 

door en leest tijdens het geluidsfragment rustig voor. Zo 

neem je de kinderen mee op reis naar hun binnenwereld.

“Ga in kleermakerszit zitten en probeer zo goed mogelijk 

rechtop te zitten, doe je ogen dicht en leg je handen op  

je knieën, adem een paar keer diep in en uit.   

Deze oefening gaat over liefde voor jezelf.

Blijf nu lekker zitten en neem een moment om in je  

handen te wrijven, zodat ze lekker warm worden. En je 

merkt, hoe harder je wrijft, hoe warmer ze worden. Wrijf 

nog even iets harder en begin met je handen te plaatsen 

op je ogen. Voorzichtig leg je je handen op je ogen.

Voel de warmte van je handen op je ogen.

Laat het je oogballen doen smelten, laat ze zachter worden. En terwijl je dit doet adem je nog eens goed 

in en uit. Als je wil mag je geluid geven bij het uitademen. 

Dan breng je je handen weer naar beneden.

En nog een keer, adem in en uit.

Plaats nu één hand op je hart. En één hand op je buik en voel maar 

En voel maar even waar je adem zit op dit moment.

En adem rustig in en uit. Herhaal dit een paar keer. In en uit. Rustig en ontspannen en merk hoe je handen 

bewegen op je ademhaling.

Je merkt nu dat je adem begint te zakken, dat die rustiger wordt. Geef op je uitademing een klein  

tevreden geluid, een brommend/ gonzend geluid. Luister naar je eigen geluid en herhaal het elke keer 

dat je uitademt.”



Opdracht 2
Wanneer ben niet verlegen, maar voel je jezelf blij? 
Welke activiteit vind jijzelf heel leuk om te doen?

Tips voor verlegen kinderen
1 Praat ’s avonds met je vader of moeder over hoe de dag was. Wat ging er goed? Wat vond je lastig.

2 Wordt niet boos op jezelf als je verlegen bent. Zeg: Wat ik nu nog niet durf, durf ik later misschien wel.

3 Wees aardig voor jezelf. Denk je: Wat doe ik stom? Zeg dan: Stop. Dat is niet waar. Ik doe mijn best. 

Veel gaat goed.

4 Maak een lijst van alles wat je spannend vindt. Van het minst eng naar het meest eng. Doe steeds iets 

van die lijst. Eerst wat je het minst eng vindt.

5 Maak een kaart. Elke keer als je iets spannends doet, verdien je een sticker.

6 Deed je iets spannends? Zeg: Wat goed dat ik dat gedaan heb! En vergeet niet trots op jezelf te zijn.

Opdracht 3
Klei les - Duimpotje draaien
Doel
• Materiaal klei leren kennen.

• Eigenschappen klei kunnen benoemen.

• Vormen kunnen maken met je eigen handen

• Kennisoverdracht van eeuwenoude techniek.

• Tactiel bezig zijn: hoofd en handen doen 1 ding,  

deze activiteit is meditatief en rustgevend.

Koop K126 klei bij kunsthandel

En een ijzerdraad om blokken van 6 x 6 cm af te snijden

Ieder kind krijgt een blokje klei. Daarvan wordt een bolletje gevormd door over de handpalmen te wrijven.

Als het bolletje klaar is hou je het bolletje in 1 hand, de duim van de andere hand duwt voorzichtig een 

gat in het midden van het bolletje. De ondersteunende hand volgt nauwlettend de beweging. 

Let op: hou aan de onderkant van het bolletje klein over, dit wordt de bodem van het duimpotje, het gat 

mag dus niet door het bolletje heen gestoken worden.

Probeer nu met je het gat van binnenuit te vergroten door met de duim naar binnne te gaan en dan  

de klein d.m.v. duim en de vier andere vingers die aan de buitenzijde van het bolletje zitten, zachtjes te 

knijpen. Deze knijpbeweging zorgt ervoor dat de klei zich verplaatst naar boven toe.

Draai nu telkens door, na het knijpen, draai je het bolletje door, zo ontstaat er een groter gat en wordt  

de wand van het bolletje langzaam dunner.


