
 
Kaartenbak Drama                    -- http://jufanke.nlGroep3/drama.html--                          Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Een veilig klimaat voor een dramales 
 

Op de site van juf Anke vond ik een paar handige richtlijnen om een goede dramales te kunnen geven: 

- spreek enkele regels af en houd je daaraan, o.a. iedereen is even belangrijk, we lachen elkaar niet uit en 
pesten wordt niet getolereerd. Herhaal de regels regelmatig en geef positieve feedback wanneer het 
goed gaat 
- niemand wordt gedwongen iets te doen als hij/zij niet durft. Laat het kind even meekijken.  
- geef zelf voorbeelden en doe mee 
- creëer rust 
- zorg voor duidelijkheid in wat je van de kinderen verwacht, hoe het spel gaat en zorg – als het even 
mogelijk is - voor structuur: vaste plaats en tijd 
- sluit aan bij wat de kinderen al kunnen, breid eerder gespeelde spelen uit 
- sluit aan bij wat de kinderen leuk vinden 
- vraag achteraf wat de kinderen van dit spel geleerd hebben 
- wees voorspelbaar, benoem telkens wat je doet 
- wanneer een kind niet serieus mee doet, de clown uithangt, laat het kind dan een ronde toekijken met 
de boodschap: 'Kijk maar eens hoe wij dat doen'. 

Warming-upspelletjes voor drama 

Deze kaartenbak bestaat uit warming-upspelletjes voor dramalessen rond het thema Muziek, maar veel 
van deze spelletjes kunnen ook als tussendoortje worden gebruikt of worden aangepast bij een ander 
thema. 
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Warming-upspelletjes thema Muziek  

Treinreis door muziekland (Bewegingsspel)  

 

Hoofddoel:  Muziekinstrumenten benoemen en uitbeelden als pantomime. 
Leeftijd: Vanaf ca. 5 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag 
Plaats: Speellokaal, gymzaal of buiten waar de lln. een ‘polonaise’rij kunnen vormen en zich vrij kunnen 
bewegen door de ruimte 
Wie? Je werkt met de hele groep. Twee leerlingen zijn machinist en conducteur 
                                                                                                                                 

Beschrijving: 
• Je maakt een lange rij (polonaiserij) 
• De machinist loopt vooraan, de conducteur loopt achteraan met een fluitje  
• Als er gefloten wordt, stopt de machinist en dus ook de trein 
•De conducteur roept: ‘We zijn in het land van de gitaren*’. *vrije keuze 
• Onmiddellijk spelen alle reizigers gitaar. De trein rijdt verder tot de conducteur weer fluit enz. 

Kaartenbak Drama             (www.carolijn.leisink.nl)              Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

De juf/ de meester (Tussendoortje) 

Hoofddoel: Even bewegen. Eventueel als spel om het begrip rechts (en links) aanleren  
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag.  
Plaats: De leerlingen zitten in de kring op een stoel  
Nodig: Eventueel een ratel in de rechterhand 
 
Beschrijving: 
• De leerlingen in zitten op hun stoel in een kring 
• Een kind mag in het midden van de kring gaan staan, dit is de juf/meester.                                                                                                                                                                                                                         
• Als juf/meester zegt: ratel! gaan ze een plaats naar rechts 
• Als er gezegd wordt: fluit! gaan ze een plaats naar links.   
(De ratel is een hulpmiddel om het woord rechts te onthouden.) 
Er kunnen natuurlijk vooraf ook twee andere muziekinstrumenten gekozen worden. 
• Als er gezegd wordt: Optreden! gaan ze allemaal – ook de juf/meester - naar een andere plaats, ze 
mogen niet één plaats naar rechts of naar links, verder mogen ze allemaal gaan zitten waar ze willen.  
•  Degene die overblijft gaat naar het midden van de kring en is de nieuwe juf/meester 
 
Let op: Wijs erop dat het geen ‘stoelendans’ is, ze zijn dus niet af en juf/meester spelen is ook leuk 
Tip: Dit spel kan bij veel thema’s gebruikt worden door woorden te gebruiken die passen in het thema 



   

Kaartenbak Drama        Ideeën verzameld of bedacht  door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

Dirigentje (Tussendoortje) 

Hoofddoel: Het laten zien van verschillende muziekinstrumenten als pantomime. 
Leeftijd: Vanaf ca.5 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag. 
Plaats: De lln. kunnen gewoon op hun plaats blijven zitten  
 
Beschrijving: 
• Een van de lln. moet de klas verlaten, om een dirigent te kunnen kiezen 
• Als deze ll. terug is, begint de dirigent een muziekinstrument te bespelen als er niet op hem gelet 
wordt en de hele groep neemt dit over 
• Zo wisselt hij steeds van instrument terwijl de groep dit zo snel mogelijk nabootst. 
• De ll. die de klas verliet mag drie keer raden, wie hij denkt dat de dirigent was.                                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartenbak Drama                    (Afgeleid van ‘de emotiebus’)              Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

De muziekbus  

Hoofddoel: Het laten zien van verschillende muziekinstrumenten als pantomime. 
Leeftijd: Vanaf ca.5 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag. 
Plaats: Overal waar ruimte is om met stoelen een ‘bus’ te maken  
 
Beschrijving: 
• Je maakt van een aantal stoelen een kleine bus. 
• De chauffeur zit op de bestuurdersplaats ev. met pet op 
• Er stapt één kind in, dat een bepaald muziekinstrument bespeelt 
• Alle andere inzittenden (in dit geval alleen de buschauffeur) nemen de bewegingen over van de 
persoon die het laatst in de bus gestapt is. 
• Na een tijdje stapt iemand in die weer een ander instrument bespeelt, iedereen gaat nu dit instrument 
bespelen. 
• Als de bus vol is, moet de persoon die er al het langste in zit er weer uit of alle passagiers stappen uit 
en er komt een andere chauffeur, zodat het spel weer opnieuw kan beginnen.  
•Let als leerkracht op 
-wie het instrument het best uitbeeldt of een leuke rol neerzet 
-vestig hier de aandacht op in de nabespreking  
-wie het leuk of goed deed mag dit even aan de andere lln. tonen, die proberen mee te doen  



Kaartenbak Drama           (www.carolijn.leisink.nl)                                        Ideeën verzameld en bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

 Danskring (Bewegingsspel: dans) 

 

Hoofddoel: Bewegen op muziek 
Leeftijd: Vanaf ca. 4 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag 
Plaats: Een ruimte waar je staande een kring kunt vormen met voldoende bewegingsruimte 
Wie? Je werkt met de hele groep.  
Nodig: cd waarop goed gedanst kan worden 
 
Beschrijving: 
• Je maakt een kring met voldoende bewegingsruimte om te dansen 
• Een leerling wordt even naar de gang gestuurd.  
• Er wordt een leider gekozen die graag danst  
• Deze leerling  wordt zo goed mogelijk nagedaan 
• Het weggestuurde kind moet raden wie de leider is   

Kaartenbak Drama       -- http://members.home.nl/adeters/Dramakaartjes2ellenwijma.htm --     Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

Spiegelen met je ogen dicht (Tussendoortje)                                                                                                          
Hoofddoel: Aandacht voor elkaars bewegingen                                                                                                        
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar                                                                                                                                                   
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag                                                                                                                       
Plaats: Kan overal waar ruimte is om de lln. in duo’s tegenover elkaar te laten staan                                            
Wie: De hele groep, verdeeld in duo’s. 

Beschrijving 1. Spiegelen met je ogen dicht:                                                                                                                               
• De leerlingen werken in duo’s. (Er zijn vele manieren om duo’s samen te stellen, o.a. nummeren als ze 
in de kring zitten (nr. 1 en nr. 2), uitdelen van memorysetjes, eigen keuze van de lln. etc.                                                  
• De paren staan tegenover elkaar met de ogen dicht                                                                                                                                       
• Ze leggen de ruggen van hun handen tegen elkaar                                                                                                    
• Zonder het contact te verbreken gaan ze bewegen. Alle bewegingen zijn goed, er is geen leider 

Beschrijving 2. Spiegelen met je ogen open: 
Nodig: eventueel een cd met rustige dansmuziek 
• De leerlingen werken in duo’s 
• De nummers 1 kiezen een muziekinstrument en beginnen (pantomime) of gaan dansen (muziek erbij)  
• De nummers 2 doen hun bewegingen zo goed mogelijk (in spiegelbeeld) na  
• Na een teken van de leerkracht worden de rollen omgedraaid. Nummer 2 bedenkt nu de bewegingen 
bij zijn instrument of bij de muziek. Let op:  De bewegingen moeten niet te snel worden gewisseld om de 
andere leerling een kans te geven mee te bewegen.  Dit spel kan bij veel thema’s gebruikt worden. 

http://members.home.nl/adeters/Dramakaartjes2ellenwijma.htm
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Warming-upspelletjes thema Muziek  

Het beeldenmuseum         

Hoofddoel: Het laten zien van verschillende muziekinstrumenten als pantomime. 
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Voor wie? De hele groep                                                                                    
Tijdstip: Kan op ieder moment van de dag 
Plaats: Een ruimte waar de leerlingen zich verspreid kunnen opstellen 
                                                                                                                                          
Beschrijving: 
• Elke leerling bedenkt een muziekinstrument  
• Elke leerling werkt als standbeeld in een museum voor muziekinstrumenten en mogen overdag niet 
bewegen, wel ‘s nachts  
• Helaas worden ze ‘ontslagen’ als de bewaker van het museum een beweging ziet 
• Als hij niet kijkt probeert elk kind zijn instrument te bespelen 
• Wie betrapt wordt moet gaan zitten, maar mag zijn instrument zittend blijven bespelen 
(zo voor de nachtwetaker steeds moeilijker om een beeld Het wordt op bewegingen te betrappen.) 

Kaartenbak Drama         (Afgeleid van ‘de Fruitmand’ van Carolijn Leisink)              Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

Orkest (Bewegingsspel) 
 
Hoofddoel: Kennis laten maken met verschillende muziekinstrumenten, kan een verwerking zijn van een 
les over verschillende muziekinstrumenten http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_muziekinstrumenten_(alfabetisch) 

Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Voor wie? De hele groep 
Tijdstip: Kan op ieder moment van de dag 
Plaats: In een speelruimte of op het schoolplein. De lln. staan in getekende cirkels, een cirkel minder dan 
het aantal lln.  

Beschrijving: 
• Een van de lln. mag in het midden van de kring gaan staan.                                                                                
• De leerkracht legt uit dat iedere leerling een instrument is voor het orkest                                                                                                           
• Samen worden er allerlei instrumenten bedacht of ze worden door de leerkracht aan de lln. gegeven                                                                                              
• Elke ll. is een ander instrument, in grote groepen kunnen twee lln. hetzelfde instrument ‘bespelen’                                                                                               
• De leerkracht noemt steeds de (twee) instrumenten en die van plaats moeten verwisselen                                                                                                
• Als er ‘ORKEST’ geroepen wordt, moeten alle kinderen op een andere plaats gaan zitten (of staan)                                                                                                                  
• De ll. in het midden van de kring gaat dan op een stoel zitten                                                                                                             
• De ll. die overblijft gaat nu in het midden van de kring                                                                                                                                                                       
Tip 1: Zorg ervoor als leerkracht voldoende muziekinstrumenten achter de hand te hebben, maak er bv. 
kaartjes van met afbeeldingen of een geluidsbandje, zodat de lln. weten hoe de instrumenten eruit zien 
en/of hoe ze klinken.     

http://jufanke.nlgroep3/drama.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_muziekinstrumenten_(alfabetisch)


                       

Kaartenbak Drama       (Afgeleid van De koning is de baas van Carolijn Leisink)                        Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek  

De dirigent is de baas (Luisteren naar verschillende muzieksoorten en -instrumenten) 

      

Hoofddoel: Het laten horen van verschillende muzieksoorten en het onderscheiden van de verschillende 
muziekinstrumenten 
Leeftijd: Vanaf ca. 7 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag.  
Plaats: De leerlingen kunnen op hun plaats blijven zitten of gaan staan 
Nodig: Verschillende muzieksoorten op cd en eventueel een dirigentenstokje/pandjesjas                    
 
Beschrijving: 
• N.a.v. de afgespeelde cd’s (of muziekfragmenten) wordt er met elkaar bepaald welke instrumenten er 
bespeeld worden. (Je kunt dit zo moeilijk maken als je zelf wilt, afhankelijk van de leeftijd van de lln.)  
• De lln. krijgen van de dirigent per groepje een instrument toegewezen om te bespelen 
• Er wordt een stopteken afgesproken, als dit niet gegeven wordt, blijven de instrumenten doorspelen, 
zodat ook meerdere groepen tegelijkertijd met de pantomime bezig kunnen zijn. 
Tip voor oudere lln.: Peter en de Wolf: http://www.youtube.com/watch?v=EulWNzgk62o  
Hiermee kan een voorstelling worden gegeven als er een smartboard aanwezig is. 

Kaartenbak Drama        --http://www.life123.com--                        Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek  

 

Ritmebox  (Tussendoortje)        

Hoofddoel: Om rust in de groepte  brengen en om aandacht te vragen d.m.v. beweging. 
Leeftijd: Vanaf ca. 4 jaar 
Tijdstip: Op het moment dat je alle aandacht van iedereen wilt krijgen .  
Plaats: De leerlingen zitten in een kring 
 
Beschrijving: 
• De leerlingen zitten in een kring 
• De leerkracht klapt vier klappen in zijn hand terwijl hij/zij  zegt: ‘Doe mij maar na’. (Op elke klap een 
woord)                                
• Als de hele groep meeklapt, varieert de leerkracht de bewegingen: 
handen klappen, op de knieën, stampen (linkervoet, rechtervoet, beide voeten), kruislings naar de 
schouders enz., maar elk ritme duurt steeds vier tellen waarna het patroon zich weer herhaalt tot de 
leerkracht een nieuw ritme aangeeft. 

http://www.youtube.com/watch?v=EulWNzgk62o
http://4.bp.blogspot.com/-S2k9lhq020E/UKN6waoGJII/AAAAAAAAFwo/wnqrqlRBAi8/s1600/aandacht-2.jpg


 

Kaartenbak Drama                          Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

Beeldenverkopertje  
 
Hoofddoel: Het laten zien van verschillende muziekinstrumenten als pantomime. 
Leeftijd: Vanaf ca. 5 jaar 
Voor wie? De hele groep 
Tijdstip: Kan op ieder moment van de dag 
Plaats: Een ruimte waar de leerlingen zich verspreid kunnen opstellen 
 
Beschrijving: 
• De leerkracht legt uit dat iedere leerling een muzikant is voor het orkest 
• Twee leerlingen spelen verkoper en klant 
• De overige leerlingen bedenken welk muziekinstrument ze bespelen 
• Elke leerling staat in een bepaalde houding tot de eigenaar het beeld aanzet (bv. door een fictieve 
sleutel op de rug om te draaien) waarop de ll. een act mag opvoeren.  
• Als het beeld weer wordt stilgezet, blijft dit indien mogelijk in die beweging staan 
•Elke klant mag bv. 2* beelden bekijken. Dan wordt er een nieuwe eigenaar en klant gekozen.                          
• Let als leerkracht op                                                                                                                                                        
-wie het instrument het best uitbeeldt of een leuke rol neerzet                                                                                              
-vestig hier de aandacht op in de nabespreking                                                                                                                 
-wie leuk of goed deed mag dit even aan de andere lln. tonen, die proberen mee te doen  

Tip: In de winkel kan van alles te koop zijn afhankelijk van het thema waarover je werkt. 

Kaartenbak Drama                   --http://www.life123.com--                        Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek  

Muziekdoos            

Hoofddoel: Warming-up voor de stem en goed voor de concentratie 
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder tijdstip van de dag.  
Plaats: De leerlingen zitten in een kring 
 
Beschrijving: 
• De leerlingen zitten in een kring, hoofd naar beneden en met hun ogen dicht • De eerste leerling begint 
met een geluid te maken dat zich steeds herhaalt, bijvoorbeeld ‘dum, dum, dum, dum’                                 
• De volgende leerling voegt er een nieuw geluid aan toe (neuriën, klakken met de tong, fluiten, knippen 
met de vingers, klappen e.d.) tot de hele ruimte gevuld is met geluid (geen herrie of gegil!) 
• Dan stopt de eerste leerling.  
•In dezelfde volgorde bouwt de groep af tot het weer helemaal stil is. 
Tip: Doordat de lln. hun ogen gesloten hebben moeten ze goed opletten wanneer hun buurman begint 
of eindigt.  



Kaartenbak Drama                    -- http://jufanke.nlGroep3/drama.html- -                            Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek 

Geluidslawine (Tussendoortje) 

 

Hoofddoel: Het maken van toe- en afnemend geluid [=crescendo en decrescendo], concentratie 
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Voor wie? De hele groep  
Tijdstip: Kan op ieder moment van de dag 
Plaats: In de kring 

Beschrijving: 
• De kinderen zitten in de kring.                                                                                                                                             
• De leerkracht legt de kinderen uit wat een lawine is.                                                                                                           
• Door met steeds meer mensen te klappen, kun je een geluidslawine maken                                                                                 
• Jij begint te klappen, na 3 klappen klapt de volgende ll. in de kring mee                                                                                                                                                               
• Dan na 3 klappen het kind  daarnaast enz. tot alle leerlingen meeklappen                                                                                                                                          
• Dan stop jij met klappen, na 3 klappen stopt het volgende kind (dat naast je zit), enz. tot het weer 
helemaal stil is. (Iedereen klapt dan evenveel )                                                                                                                                                                       
• Je kunt de kring ook afbouwen door terug te gaan. (Wie begonnen is klapt dan het langst.)    

Kaartenbak Drama        --http://www.life123.com--                        Ideeën verzameld of bedacht door Joke de Bruijn 

Warming-upspelletjes thema Muziek  

Wat ben je aan het doen?  (Tussendoortje)        

Hoofddoel: Om energie te krijgen. 
Leeftijd: Vanaf ca. 6 jaar 
Tijdstip: Kan op ieder moment van de dag 
Plaats: De leerlingen staan in een kring 
 
Beschrijving: 
• De leerlingen staan in een kring 
• Een van de leerlingen begint een handeling of een activiteit uit te beelden in pantomime, bv. zingen                                
• De leerling rechts van hem vraagt: ‘Wat ben je aan het doen?’ 
• De eerste leerling verzint snel iets wat totaal iets anders is. Hij zegt bv. :  ‘Ik ben me aan het scheren’ 
• De 2e leerling gaat dit mimen.                                                                                                                                                    
• De leerling rechts van hem vraagt: ‘Wat ben je aan het doen?  
• De 2e leerling zegt weer iets totaal anders, bv.: ‘Ik dans.’     
• De 3e leerling gaat dit mimen.                                                                                                                                                                                                                                        
• De leerling rechts van hem vraagt: ‘Wat ben je aan het doen?’ Enz. 
• Zo blijf je doorgaan tot je weer bij de 1e leerling bent.      

Dit spel kan heel grappig zijn, vooral als de lln. verrassende antwoorden geven. 

http://jufanke.nlgroep3/drama.html-

