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Eye Filmmuseum
“Er was eens…”. Eigenlijk beginnen alle sprookjes op die manier. Zo begint ook het
verhaal van Roodkapje, Klein Duimpje en Hans & Grietje. Welk sprookje ken jij?
In een sprookje wordt een verhaal verteld. Een verhaal heeft altijd 3 stukken: een begin,
een midden en een einde. Bij sprookjes ziet dat er vaak zo uit:
1. Het begin: Een sprookje begint dus vaak met “Er was eens …”. Door deze zin weet
je over wie het verhaal gaat, wie de hoofdpersoon is.
2. Het midden: de hoofdpersoon maakt allerlei avonturen mee. Het wordt heel
spannend en je vraagt je af of het wel goed komt. Je blijft luisteren of lezen, want je
wilt weten hoe het afloopt.
3. Het einde: alles komt goed en ze leefden nog lang en gelukkig.
Nu komt de uitdaging: kun jij ook je eigen sprookje maken?
Nodig:
• Boek met een bestaand sprookje
• Werkblad met sprookjesfiguren (geprint)
• Schaar
• Papier
• Lijm
• Potlood & Pen
Aan de slag:
• Lees eerst het bestaande sprookje. Kun je het BEGIN, MIDDEN en EINDE
ontdekken? Wat vind je leuk aan het verhaal? Wat minder leuk?
Nu ga je je eigen sprookje bedenken:
• Bekijk de tekeningen op het werkblad goed, wie zijn dit allemaal?
• Knip de tekeningen uit.
• Leg de tekeningen in een volgorde zodat het een verhaaltje wordt.
• Wat is jouw verhaal?
• Maak je verhaal helemaal eigen door er een eigen tekening bij te maken!
• Plak nu de tekeningen op in jouw volgorde en schrijf je verhaal erbij. Wie is jouw
hoofdpersoon (begin), wat maakt hij of zij mee (midden) en hoe komt alles goed
(einde)?
Klaar?
Lees nu je sprookje voor aan je broertje/zusje of papa en mama!
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