Uitbreiding bij

Voelen, horen, ruiken, proeven

Zintuigen

Groep 1-3

Hoorspel

Roodkapje
Voorbereiding
Lees het verhaal hieronder een keer helemaal voor.
Bespreek dan met de kinderen welke geluiden nodig zijn om het verhaal aan te kleden en hoe je die
geluiden kunt maken. Welke spullen heb je hier voor nodig? U kunt ook gebruikmaken van de
geluidsuggesties die in de tekst tussen haakjes staan.
Verzamel vooraf de spullen waarmee de geluiden gemaakt kunnen worden. Bepaal wie de stemmen doet
en wie welk geluid gaat maken. Schrijf de namen van de kinderen op de goede plek in de tekst: achter de
geluidsuggestie en voor de spreektekst.
Als ieder kind weet welk geluid het gaat maken en de benodigde hulpmiddelen verzameld zijn, oefent u
het hoorspel door het verhaal voor te lezen. Vooral de eerste keer is het handig om af te spreken dat u het
kind aanwijst dat aan de beurt is. Als het hoorspel er goed in zit, kan het opgevoerd worden voor de rest
van de kinderen van school en/of de ouders.
Omdat het een hoorspel is en het geen toneelstuk moet worden, voeren de kinderen het stuk op buiten
het zicht van het publiek, bijvoorbeeld achter een scherm of doek. Vraag het publiek eventueel om de ogen
te sluiten. Of maak de uitvoering nog spannender door de gordijnen dicht en het licht uit te doen, zodat
de geluiden een nog belangrijkere plaats innemen.
Verhaal en geluidsuggesties
Er was eens een meisje dat samen met haar moeder in het bos woonde. Toen ze acht jaar werd gaf haar
moeder haar een cape met een rood kapje. Vanaf die dag droeg ze dit altijd als ze naar buiten ging en
noemde iedereen haar Roodkapje.
Op een dag zaten Roodkapje en haar moeder samen thee te drinken.
(rinkelende kopjes)
‘Roodkapje, grootmoeder is ziek en ik heb koekjes voor haar gebakken. Wil jij die naar haar toe brengen?’
‘Mmm, zelfgebakken koekjes, dat zal grootmoeder vast lekker vinden!’
‘Ja, dat denk ik ook. Maar denk erom dat je op het pad blijft. Ik zou niet willen dat je de boze wolf
tegenkwam.’
‘Ik ben niet bang voor de boze wolf hoor. Dag moeder!’
‘Dag schat!’
Roodkapje huppelde door het bos op weg naar haar grootmoeder.
(bosgeluiden, huppelgeluid, stilte gevolgd door gesnuffel)
‘Wat ruiken die koekjes toch lekker! Grootmoeder vindt het vast niet erg als ik er eentje proef.’
(geluid van koekje dat opgegeten wordt)
‘Mmm, lekker hoor! Maar wat zijn het er nog veel. En grootmoeder is maar alleen. Ik mag er vast nog wel
eentje proberen.’
(geluid van koekje dat opgegeten wordt)
‘Heerlijk! Ik vraag me alleen af of grootmoeder wel zin heeft in koekjes als ze ziek is. Ze vindt het vast niet
erg als ik er nog een paar opeet.’
(geluid van koekje dat opgegeten wordt gevolgd door een korte stilte: dit een paar keer herhalen)
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‘Ooooh, wat erg, ik vond ze zo lekker dat ik ze bijna allemaal opgegeten heb! Weet je wat, ik pluk wat
bloemetjes voor grootmoeder. Daar heeft ze vast meer aan als ze ziek is. Dan kan ik die laatste koekjes ook
nog wel opeten.’
(geluid van koekje wat opgegeten wordt gevolgd door een korte stilte; dit een paar keer herhalen)
Roodkapje ging van het paadje af en dwaalde het bos in op zoek naar bloemen. Toen ze plotseling
vanachter een boom een angstaanjagend geluid hoorde.
(gegrom)
R: ‘Hé, wat is dat?’
(gegrom)
W: ‘Dag Roodkapje!’
(gegrom)
R: ‘O, hemeltje! Eh… dag boze wolf.’
(gegrom)
W: ‘Waar ga jij naartoe?’
(gegrom)
R: ‘Eh... naar grootmoeder.’
(gegrom)
W: ‘En wat zit er in je mandje?’
(gegrom)
R: ‘Koekjes. Maar die heb ik per ongeluk opgegeten. Daarom ga ik nu bloemen plukken, want grootmoeder
is ziek.’
(gegrom)
W: ‘O. Dan zal ik je vertellen waar je de mooiste bloemen kan vinden.’
(gegrom)
De wolf stuurde Roodkapje naar een plek heel ver van het paadje af, diep in het bos. Daarna liep hij zo
hard hij kon over het paadje naar het huis van grootmoeder.
(geluid van rennende voeten, gevolgd door gehijg en geklop op de deur)
‘Wie is daar?’
Wolf (die de stem van Roodkapje na probeert te doen): ‘Ik ben het, Roodkapje.’
‘Trek maar aan het touwtje lieverd, dan gaat de deur vanzelf open.’
(geluid van deur die open gaat)
De wolf liep naar binnen, zag grootmoeder in bed liggen, rende er naar toe en at haar in één hap op.
Daarna ging hij in bed liggen en trok de dekens over zijn hoofd.
(paar seconden stilte, gevolgd door geklop op de deur)
W: ‘Wie is daar?’
R: ‘Ik ben het, Roodkapje. Ik heb mooie bloemen voor u meegebracht.’
W: ‘Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open.’
(geluid van deur die open gaat)
R: ‘Hier ben ik! En hier zijn de bloemen, mooi hè?’
W: ‘Kom eens dichterbij, dan kan ik de bloemen beter zien.’
(voetstappen op vloer)
R: ‘Maar grootmoeder, wat heeft u een grote oren!’
W: ‘Dat is om je beter te kunnen horen.’
R: ‘Maar... u ziet er zo anders uit... En wat heeft u een grote ogen.’
W: ‘Dat is om je beter te kunnen zien mijn kind.’
R: ‘Maar grootmoeder, wat heeft u een grote mond!’
W: ‘Dat is om je beter te kunnen... OPETEN!’
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(geluid van hard grommende en smakkende wolf)
De wolf sprong uit bed en at Roodkapje in één hap op. Daarna kroop hij weer in bed om een lekker tukje te
gaan doen. De jager, die wist dat grootmoeder ziek was, besloot even bij haar langs te gaan.
(voetstappen op grind)
J: ‘Eens even kijken of alles goed is met die arme oude vrouw. Kijk, hier hangt een touwtje. Ik hoef er maar
aan te trekken en de deur gaat open.’
(geluid van deur die open gaat, hard gesnurk van de wolf)
J: ‘Wat hoor ik? Nou, grootmoeder kan wel snurken zeg!’
(voetstappen op vloer, gesnurk van de wolf)
J: ‘Hè? Wat zie ik nou? Dat is grootmoeder niet, dat is de boze wolf!’
(gesnurk van de wolf)
J: ‘Wat heeft hij een dikke buik! En grootmoeder is nergens te zien... Ik denk dat ik wel weet wat er gebeurd
is!’
Met de achterkant van zijn geweer sloeg de jager op het slapende hoofd van de wolf, die meteen
bewusteloos was. Toen pakte hij een schaar en knipte de buik van de wolf open.
(knippende schaar)
J: ‘Ooo, zie nou wel, daar is grootmoeder!’
G: ‘Oh, jager, wat een schrik! Dank u wel dat u mij gered heeft!’
J: ‘Niks te danken hoor grootmoeder. Maar wacht eens, volgens mij zit er nog iemand in de buik van de
wolf!’
(knippende schaar)
J: ‘Kijk nou: Roodkapje!’
R: ‘Oh, wat ben ik geschrokken zeg! Het was zo donker in de buik van de wolf!’
J: ‘Nou, die wolf mogen we wel eens een lesje leren! Wacht, ik weet iets...’
De jager pakte een paar grote stenen en stopte die samen met Roodkapje in de buik van de wolf. Daarna
naaide grootmoeder de buik van de wolf dicht. Ze verstopten zich achter de bank en wachtten tot de wolf
wakker werd.
(paar seconden stilte, gevolgd door gegaap en gegrom van de wolf)
W: ‘Ooo, wat heb ik een dorst! Grootmoeder en Roodkapje liggen me wel zwaar op de maag. Ik ga wel wat
drinken bij de put buiten.’
(voetstappen op vloer, deur die opengaat, gevolgd door voetstappen op grind)
W: ‘Wat is die put diep zeg... Als ik nou wat verder voorover buig kan ik er misschien bij...’
Doordat de wolf voorover boog, rolden de stenen in zijn buik naar voren en viel de wolf met een grote
plons in de put.
(plonzend water, gevolgd door gejuich van Roodkapje, grootmoeder en de jager)
Grootmoeder, de jager en Roodkapje hebben de wolf nooit meer teruggezien en leefden nog lang en
gelukkig.
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