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RARA: VOOR KINDEREN VAN 3 — 10 JAAR
Rara is een spel met poppen en toneel. De Figuren die je te zien krijgt zijn
nogal speciaal. Ze zijn niet altijd wat ze op het eerste gezicht lijken te
zijn.
Enge wezens blijken lief te zijn, de prinses is een stomme trien en Rara de
ietwat exentrieke bergbewoner kan toch voor alles een oplossing verzinnen.
HET VERHAAL
Piep Konijn maakt samen met Rara en de kinderen bloemetjes voor een
feesttaart want de prinses komt op bezoek. Als het donker is komen er
vreemde wezens en eten de bloemen op.
Iedereen is vreselijk boos en ze maken nieuwe bloemen en gaan de wacht
houden. Als de wezens de volgende nacht terugkomen, pikken ze weer
bloemetjes. Piep Konijn begint te roepen en te tieren maar ze begrijpen niet
waarom ze geen bloemen mogen plukken want ze spreken een andere taal.
Piep Konijn probeert dan maar om te verstaan wat ze zeggen en heeft dan
ineens door wat er aan de hand is en besluit om ze te helpen. Maar de
prinses, zou die het ook begrijpen?
Een spannend poppen—toneel—spel waarbij de kinderen door Rara volop worden
betrokken.
NAVERWERKING IN DE KLAS
1. Taalvaardigheden
♦ Kinderen het verhaal laten vertellen en eventueel zelf laten
♦ uitbeelden.
♦ Opstel.
♦ Allemaal samen een gedichtje schrijven over Piep Konijn.
2. Creatieve vaardigheden
♦ De hele klas maakt een stripverhaal over Piep Konijn op een rol
behangpapier of op aparte vellen tekenpapier. Nadien kunnen deze
vellen aan elkaar gemaakt worden.
♦ Tekening: kleuren.
♦ Collage met watjes of (snipper)papier.
♦ Zelf een konijntje in elkaar knutselen.
3. Zelf een bril maken zoals die van Rara.
♦ Het voorbeeld Kopiëren op stevig karton.
♦ Uitknippen + kleuren of beplakken met allerlei motiefjes.
♦ Een mal maken van karton. De kinderen tekenen met potlood de mal na op
stevig karton, dan kunnen ze de bril zo leuk maken als ze zelf willen.
 Bespreking: Waarvoor dient een bril?
 Welke brilvormen bestaan er
 Familie van de bril: vergrootglas, lenzen hol, bol
 Gebruik: om iets groter of kleiner te laten zien
verkleinen: fototoestel - vergroten: microscoop
filmtoestel(projectie), diaprojector, vergrootglas
 zelf experimenteren: met vergrootglas: hoe verder het voorwerp van
het vergrootglas af is, hoe groter/kleiner het wordt.
4. poppenkastpoppen maken en het verhaaltje naspelen.

