Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit:
Knip, Knap, Knuis – Theaterlezen met sprookjes, geschreven door Liesbeth Mende.
Illustraties: Nelleke Verhoeff. Uitgeverij de Inktvis.
In het boek staan nog meer sprookjes om samen te lezen. Het boek is verkrijgbaar via
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de boekhandel
en via www.inktvis.nl. Voor meer informatie: www.theaterlezen.nl

Roodkapje

wolf

Roodkapje gaat naar grootmoe.
grootmoe ligt in bed.
dat lijkt zo.
maar… is het grootmoe wel?

grootmoe!
ik ben het,
Roodkapje!
		
kom bij me.
de deur zit niet op slot.
grootmoe,
je neus is groot.
daar ruik ik mee.
grootmoe,
je oog is groot.
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daar kijk ik mee.
grootmoe,
je lip is groot.
je mond is groot.
daar eet ik mee.
kom maar hier.
ik eet jou op.
grootmoe,
je keel is zwart.
ik smul.
je maag is geel.		
ik smek.
ik smak.
ik lig op de vloer.
mijn buik is vol als een ei.
er kan geen dier of mens meer bij.
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Middenbouw groep 3 en 4 (6-8 jaar)
Roodkapje en de wolf
Zoek iemand om het sprookje van Roodkapje samen mee te lezen.
Je gaat het sprookje samen lezen.
Lees de tekst een paar keer voor jezelf door en jouw rol extra goed. Lees de tekst dan samen en
probeer zo goed mogelijk in je rol te komen.
Het is natuurlijk helemaal leuk als je de tekst aan publiek kunt voorlezen. Je kunt bijvoorbeeld
videobellen met opa of oma of een filmpje maken en het opnemen.

Dobbelsteen
Probeer de tekst nu op verschillende manieren te lezen. Pak een dobbelsteen en gooi. Kijk welk getal
je hebt gegooid en lees de tekst op die manier voor.
Dobbelen
1= Hard
2= fluisterend
3= zo mooi mogelijk
4= Langzaam
5= snel
6= saai

Doen

Je kunt het verhaal nog levendiger maken met handpoppetjes. Maak met behulp van wc rolletjes een
handpoppetje van een wolf en van Roodkapje. Hieronder zie je hoe dat moet. Als je de handpoppetjes
hebt gemaakt kun je het verhaal nog eens lezen met de poppetjes.
Nodig:
-

Schaar
Kleurspullen
Wc-rol
Lijm

Roodkapje
-

Kleur de vlakken in en knip ze uit.
Plak eerst het rechthoekige stukje papier rond de wc-rol.
Plak nu het hoofd en de rok op en ook de armen aan het lijfje.
Vouw de voeten op de stippellijn en plak ze vast aan de voorkant. Hang het
mandje aan de arm en plak het vast.

Wolf
-

Kleur de stukken in en knip ze uit.
Plak het vierkante stuk rond een leeg rolletje wc-papier.
Plak de kop en voor- en achterpoten en de staart aan het lijf.

Werkblad Roodkapje

Werkblad Wolf

