
 

 
 

Poppenkast 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep heeft de was opgehangen. Maar bah, zijn laken is niet meer schoon geworden. 
Wat jammer nou. Hoep steekt zijn hand in een grijze sok en maakt Hoela aan het 
schrikken, hij speelt een wolf. Opeens heeft Hoep een idee, misschien kunnen we 
wel een poppenkast maken van het oude laken. Weten de kinderen hoe een 
poppenkast eruit ziet en hoe het werkt? Samen maken ze mooie poppenkastpoppen 
en verzorgen ze een spannende poppenkastshow over Roodkapje.              

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Zelf een poppenkast maken  
Na het kijken van de uitzending kunnen de kinderen ook zelf een poppenkast 
maken. Dit kan door het stapelen van lege dozen of een gat in een oud kleed te 
knippen. Laat de kinderen de hoogte van het gat bepalen, waar moeten ze dan aan 
denken? Stel tussendoor open vragen aan de kinderen. 

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een poppenkast eruit?  
- Waarom zit er een gat in?  

Nodig:  
- Lege dozen  
- Dubbelzijdig tape  
- Oud kleed  
- Schaar  
- Afplaktape  
- Waslijn  
- Knijpers 



 

 
 

- Hoe weet je waar het gat komt te zitten? Hoe hoog komt dit?  
- Hoe kunnen we dit gat maken?  
- Waar moet je op letten met het knippen?  
- Aan welke kant kun je de voorstelling kijken?                                                                                      

Poppenkastpoppen maken  
Om een poppenkast te gebruiken heb je natuurlijk poppenkastpoppen nodig. Deze 
kunnen de kinderen zelf maken. Tijdens deze opdracht kunnen de kinderen goed 
hun fijne motoriek trainen. Spreek goed met elkaar af welke personages de 
kinderen gaan maken, bespreek de uiterlijke kenmerken.           

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat is precies een poppenkastpop?  
- Waarom is deze anders dan een pop uit de poppenhoek?  
- Hoe ziet je poppenkastpop eruit?  
- Zie je het hele lijf van een poppenkastpop? Of alleen het hoofd? Hoe komt dit?  

Tip: Kies een prentenboek/verhaal uit wat de kinderen goed kennen en leuk vinden. 
De kinderen kunnen de personages uit het prentenboek/verhaal maken als 
poppenkastpoppen, hierdoor zal hun lievelingsverhaal nog meer gaan leven.   

Nodig:  
- Sokken  
- Ovenwanten  
- Handschoenen/wanten  
- Vilt  
- Plakoogjes  
- Veertjes   
- Diverse lapjes stof  
- Scharen  
- Lijm  
- Klipoorbellen  
- Knopen 



 

 
 

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes:  

Ik&Ko ‘Sprookjesland’  
Kaleidoscoop ‘Creatieve representatie’  
Piramide ‘Ruimtelijke oriëntatie”  
Schatkist ‘Vertel ’t maar’ 


