
 

Poppenspel zonder poppen, dat kan natuurlijk niet. Daarom moet je eerst aan de 

slag, om je eigen pop te maken. Er zijn verschillende manieren om poppen te 

maken. Wij gaan handpoppen maken, omdat je daar goed mee kunt praten. Ze 

worden ook wel ‘praatpoppen’ genoemd. Verder zijn ze stevig en gemakkelijk op 

te bergen. Kies één van de onderstaande manieren om een handpop te maken. 
 
 

 

1. Sokpop van een sok 

        
 

 
 

a. Knip de punt van het          b. Naai of lijm er een stuk          Als je geen sok tot je beschik-  

    teenstuk overlangs door         vilt in voor de mond.              king hebt, kun je als basis ook  

    (kijk op de afbeelding).      c. Maak er een echte pop            vilt gebruiken. Maak dan een 

                                         van (haar, gezicht, enz.).        ‘sok’ van vilt (zie afbeelding). 



2. Sokpop met hoofd 

 

Het teenstuk van de sok wordt opgevuld met zacht materiaal 

(nylon kousen, katoen, watten). Om de nek wordt een koordje 

gebonden, doe dit niet te strak, dan kan je wijsvinger er door 

heen steken. In het lijfje maak je spleetjes voor de armsgaten 

en van lapjes maak je kleren. Op het hoofdje maak je een 

gezichtje en haar.  

 

Wollen pruiken kun je op twee manieren makkelijk vastmaken: 

  

  
1. Iedere dubbele draad     

    apart vast naaien. 

 

2. Een eenvoudige pruik  

    te maken van stukjes  

    draad die je in het  

    midden aan elkaar  

    naait of samenbindt  

    en dan met een paar  

    steekjes op het hoofd  

    vastzet. 



 

Kies uit de onderstaande lijst 5 dieren of kies zelf 5 dieren die je leuk vindt. Oefen 

alles wat die dieren kunnen doen. Bespreek wat de dieren allemaal kunnen. Denk ook 

aan het geluid dat ze maken.  
 
 

 

 

 

 

- kat  - leeuw 

- hond  - olifant 

- muis  - aap 

- haan  - kraai 

- paard - geit 

- zeehond - konijn 

- een zelfverzonnen dier 

 

Bijvoorbeeld: een hond kan hijgen, janken, blaffen, grommen, zichzelf 

krabben, een been opgraven, zitten en pootjes geven, rennen, tegen iemand 

opspringen, zoeken, zich klaar maken om te slapen. 



 

 

Mensen en dieren doen veel verschillende dingen. Jouw pop moet deze dingen 

dus ook kunnen. Voor al deze dingen, bijvoorbeeld springen, dansen en lopen 

gebruiken mensen en dieren andere bewegingen. Om jouw pop echt te laten 

overkomen als hij een stukje moet lopen in de voorstelling moet je deze 

bewegingen oefenen.  

 

Oefen daarom de volgende bewegingen en verzin er zelf ook nog 5: 

springen, dansen,  lopen, huppelen, zwaaien en rennen.  

 

Doe deze oefeningen met verschillende poppen en probeer iedere pop op zijn eigen manier 

te laten bewegen. Zo wordt jouw pop herkenbaar. 

                 



   

Een pop kan meer dan een mens, jouw pop kan bijvoorbeeld zweven of heel 

hoog springen. Daardoor kan je met jouw pop bijvoorbeeld sprookjes 

vertellen. Zo kan je een heks op een bezemsteel laten vliegen, dat kunnen 

normale mensen niet. Bedenk welke dingen mensen niet kunnen in de  

sprookjes, verhalen en tekenfilms die hieronder staan en speel deze na.  

 

Gebruik, als het kan, voor ieder sprookje een andere pop. Bedenk daarna zelf een sprookje 

waarin je pop dingen kan die echte mensen niet kunnen. 

 

Roodkapje 

De smurfen 

Aladin 

Belle en het Beest 

Junglebook 



 

Oefen alle mogelijke stemgeluiden. Dat kun je heel goed doen door te 

beginnen met hoge en lage stemmen en daar twee poppen voor te gebruiken. 

Een poppenspeler kan alleen werken, maar ook met z’n tweeën. De ene speler 

stelt vragen met een lage stem en de andere geeft antwoord met een hoge stem. 

 

 

Mensen en dieren kun je herkennen aan het geluid wat ze maken. Zo praten mensen en een 

paard en een ezel maken ook aparte geluiden. Ieder mens praat ook verschillend, daardoor 

kun je ze herkennen. Zo weet je zonder ze te zien het verschil tussen Bassie en Adriaan. 

 

Jouw pop is ook wel eens niet te zien, maar de toeschouwers moeten wel weten of jouw pop 

aan het praten is of een andere pop. Oefen daarom de verschillende stemmen van de figuren 

hieronder. Zo zal je merken dat als jij een dier laat praten, hij ook op dat dier moet lijken. 

Een wolf heeft bijvoorbeeld een zware stem, een vos heeft een gemene stem en een muis 

heeft een heel hoog piep stemmetje.  

 

De Fabeltjeskrant 

Bassie en Adriaan 

De smurfen 

 

Bedenk nu een stem voor je eigen pop 



 

Kies verschillende stemmen uit en doe het volgende spel met je partner; je 

raadt om beurten bij wie welke stem hoort. Gebruik de volgende soorten 

stemmen: 
 

- een heks 

- een klein kind 

- iemand die huilt 

                    - iemand die lacht 

 - een slaperig persoon  

 - de stem van een oude man  

 - iemand die opgewonden is 

 

- een heks 

- een klein kind 

- iemand die huilt 

- iemand die lacht 

- een slaperig persoon  

- de stem van een oude man  

- iemand die opgewonden is 

- de grote boze wolf 

- Azraël en Gargamel 

- Bassie en Adriaan 

- verzin zelf nog 5 andere 

 
 



 

Doe het spiegel-spel, waarbij de ene pop alle bewegingen maakt en de andere 

pop ze nabootst. Dit spel kan je doen met twee kinderen, je neemt dan allebei 

één pop. Je kunt het ook in je eentje doen, dan neem je twee poppen. 

Als je grapjes wilt maken in je poppenspel is het vaak leuk om of het publiek 

of de andere pop na te apen. Ook moet je met links en rechts dezelfde dingen 

kunnen doen. Maar dat moet je wel leren.  

 

Speel daarom of met 2 poppen en met iemand anders het spiegelspel. Doe de 2 poppen op je 

linker en rechter hand en laat de linker pop de rechter na- apen en omgekeerd. Als je geen 

bewegingen meer weet, haal dan ideeën uit de vorige lesjes. Doe hierna het spiegelspel met 

iemand anders en aap elkaar na. 

 

 

 



 

Kies uit de onderstaande lijst 10 handelingen. Probeer je pop die handelingen 

te laten doen, zonder daar echte voorwerpen voor te gebruiken: 

- iets zwaars op tillen    - iets lichts op tillen 

- hard in een auto rijden   - langzaam in een auto rijden 

- gaan zitten     - gaan liggen 

  - struikelen, op de grond vallen    - iets zoeken 

  - boos doen       - iets gooien 

  - thee inschenken      - thee drinken 

  - een bal laten stuiteren     - ramen wassen 

  - gymnastiek oefeningen doen    - doen alsof je je pijn hebt gedaan 

  - huilen       - de ogen bedekken 

  - schommelen in een schommelstoel   - tafel dekken 

  - pannenkoeken bakken     - bloemen, bessen plukken 

  - pianospelen      - een baby vasthouden 

  - wuiven, zwaaien      - handen wassen 

  - gapen       - dansen 

  - doen alsof je bang bent     - kushandjes geven 

  - aan het oor, de neus, op het hoofd krabbelen 

 

  Je mag ook zelf handelingen verzinnen. 



 

De volgende dingen kun je met twee poppen doen (alleen met twee poppen of 

samen met een andere poppenspeler): 

 

- dansen  

- fluisteren 

- ruzie maken 

- een hand geven 

- een muur verven  

- boksen of worstelen  

- elkaars haren kammen  

- waggelen met z’n tweeën 

- een pop huilt, de andere troost hem  

- een zware doos samen optillen, ergens naar toe brengen en daar weer  

  neerzetten 



 

Doe een raadspelletje met andere spelers. Iedereen bedenkt twee of drie 

duidelijke bewegingen die zijn of haar pop op het toneel kan vertonen.  
 

Bijvoorbeeld, de pop komt op terwijl hij met een bal stuitert, hij slaat mis en 

rent het toneel af achter de bal aan. Als het publiek niet kan raden wat de pop 

deed, verklapt de speler het. 



 

Doe een woordspelletje met poppen. De pop beeldt een bepaald woord uit 

dat het publiek moet raden, zoals ronddraaien, struikelen, vliegen, springen, 

op een deur bonzen, rennen, buigen, huppelen, slapen, dansen, enz. 

 

Oefen van te voren met je pop het woord dat je uit wilt beelden. 



 

Speel het spelletje ‘Simon zegt’.  

 

Simon is een pop die de leiding heeft (je mag de pop ook een andere naam 

geven). De andere kinderen volgen de leider (Simon) met hun handpoppen.  

 

De leider zegt steeds “Simon zegt …”. Op de stipjes komt een opdracht. 

Bijvoorbeeld: “Simon zegt: klap met je handen.” Of: “Simon zegt: zwaai.” Deze opdrachten 

moet je uitvoeren. Maar…de leider kan ook alleen “Klap met je handen.” zeggen. Dan moet 

je de opdracht niet uitvoeren!  

 

Je bent af als je pop een geluid of gebaar maakt dat Simon niet deed. Je bent ook af als je 

een opdracht uitvoert waar de leider geen ‘Simon zegt” voor zei. 

 

Let dus goed op wat de leider zegt! 
   



 

‘Met je handen praten’. Hiervoor gebruik je gewoon je blote handen als 

poppen. Je mag met afwasbare inkt of schmink een pop op je hand tekenen. 

Druk door middel van gebarentaal zoveel handelingen en emoties uit als je 

kunt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een pop op je hand: je tekent ogen op de hand en een mond onder 

de ogen op de duim.  

 
 


