EDUCATIEF MATERIAAL
KWATTAKLAS
MOEDERS TE KOOP
Beste leerkracht,
We hopen dat jullie genoten hebben van de voorstelling Moeders te
koop! De leerlingen hebben vast een hoop reacties. Neem vooral de
tijd voor een

NAGESPREK

en stel de leerlingen vragen zoals:

Wat zou jij doen als je een dag geen ouders had?
Of juist andersom! Een dag met 7 moeders?
Weten vaders en moeders wel wat je allemaal al zelf kan?
Daarna kunt u aan de slag gaan met het bijbehorende
educatiemateriaal!
Het educatiemateriaal bestaat uit drie onderdelen
Iets om te luisteren
Iets om te knutselen
Iets om te doen
Je kan zelf beslissen of je alle drie de onderdelen doet, of maar
een of twee. Misschien doe je er wel een vandaag, een morgen en
een volgende week. Omdat elke klas en elke week weer anders is,
laten we dat graag aan jouzelf. Wel raden we aan een van de
onderdelen uit te kiezen om vandaag nog te doen. Op deze manier
kunnen de leerlingen de voorstelling nog op een andere manier
verwerken dan alleen via een nagesprek.

IETS OM TE LUISTEREN
Moeders te koop stond vol met liedjes.
Zing en luister met dit filmpje uit de voorstelling mee!
Ga naar deze link: https://vimeo.com/376808147
Open het met het wachtwoord: Moederstek00psingalong

IETS OM TE KNUTSELEN
Ik en Jij hadden geen traktatie. Of toch wel?
Ze trakteerden jullie op een verhaal. Een verhaal over hun 7
moeders. Jullie mogen ook trakteren op een verhaal.
Een verhaal over vaders, moeders en verzorgers. Maar misschien
ook wel broers, zussen, ooms, tantes? Hoeveel heb jij er?
Maak je eigen moeders- te- koop- slinger. Dit filmpje kan je daarbij
helpen. Er staan heel veel familieleden op. Die mag je allemaal
tekenen!

Welke kleding draagt hij of zij?
Een hoedje of toch niet?
Nette schoenen of vieze laarzen?
Wat doen jullie altijd samen?
Lachen, voetballen of knutselen?
Knip en teken je eigen moeders- te- koop- slinger en plak daarna
alle slingers aan elkaar. Dan heb je een slinger vol familieverhalen
die je kan ophangen in de klas!

Hebben jullie met de klas een mooie slinger gemaakt? Maak er
een foto van en stuur het naar educatie@kwatta.info

IETS TE DOEN
De klas is helemaal op zijn kop gezet door acteurs van Kwatta.
Nu je van de schrik bekomen bent, is het tijd om zelf aan de slag
te gaan!
De acteurs hebben een pakketje meegegeven waar een KwattaKlasXL mapje inzit. In dit mapje staan verschillende theateropdrachten
die je als leerkracht met de klas kan doen. Sommige opdrachten
zijn in tweetallen of kleine groepjes, andere oefeningen zijn met
heel de klas.
Op deze manier kunnen de kinderen zelf ook oefenen en
uitproberen met toneelspelen!
Heel veel plezier!

