
PETER EN DE WOLF
LESBRIEF 



BESTE DOCENT, 
 

Binnenkort speelt de voorstelling Peter en de wolf bij jullie in het speellokaal. Met 
deze lesbrief kun je de voorstelling alvast met de leerlingen voorbereiden. Je kunt alle 
opdrachten doen of de opdrachten kiezen waar je zin in krijgt of die goed aansluiten bij 
jouw klas. De opdrachten zijn geïnspireerd op muziek- en theateropdrachten. 

Veel plezier met de voorbereiding in deze lesbrief en met de voorstelling in jullie 
speellokaal. 

 



OPDRACHT 1: VERHAAL VERTELLEN 
GROEP 1 T/M 4  

BENODIGDHEDEN:   
Bijlage 1: verhaal 
 
TIJDSDUUR: 
7 minuten

VAARDIGHEDEN: 
Luisteren 

In de bijlage vind je het verhaal van Peter en de Wolf. 
Deze kun je ter voorbereiding voorlezen aan de klas.

TIP: Wil je de vertelling iets theatraler maken? Maak een vertelkoffer met daarin bijvoorbeeld 
knuffels van de dieren en attributen – zoals het touw. De attributen kunnen het verhaal illustreren, 
of interactie op gang brengen. Misschien geeft de kat de kinderen wel kopjes? Gromt de wolf sa-
men met de kinderen of vliegt de vogel over hun hoofden?

 

OPDRACHT 2: GELUIDEN VAN DE DIEREN HERKENNEN 
GROEP 1 T/M 4   
 
BENODIGDHEDEN:   
Digibord met daarop bijlage 2 en Youtube playlist.  
 
VOORBEREIDINGSTIJD:    
2 minuten 

TIJDSDUUR: 
+/- 15 minuten

DISCIPLINE: 
Muziek

VAARDIGHEDEN: 
Luisteren en herkennen

UITLEG: 
In het verhaal is elk personage gekoppeld aan een instrument en een melodie. 
Aan het begin van de voorstelling laat de acteur deze melodieën en instrumenten horen. 
Met de kinderen kun je de melodieën alvast voorbereiden. Hoe leuk dat de kinderen deze straks al 
herkennen! 

OPDRACHT: 
Toon op het digibord bijlage 2 met de personages.Speel één voor één de melodieën van de 
personages uit de playlist af. Vraag aan de kinderen: 
 
- Welk dier of welk mens denken jullie dat bij welke melodie hoort?
- En waarom denken jullie dat? 
- laat daarna het juiste personage bij de melodie zien

https://youtube.com/playlist?list=PL43_C2i8g5FePjcC-XfaJub67WZ4DUo41


Fragment 1  Dwarsfluit	 Vogel 
Fragment 2  Hobo   Eend  
Fragment 3  Klarinet Kat 
Fragment 4  Fagot   Opa 
Fragment 5  Hoorn  Wolf  
Fragment 6  Pauken Jagers 
Fragment 7  Strijkers  Peter 

 
TIP: Begin een aantal dagen van tevoren en behandel steeds 2 melodieën. De dag erna kun je de 
melodieën herhalen en weer een nieuwe melodie toevoegen. 

VERDIEPING: 
Wil je ook aan de slag met de muziekinstrumenten? Gebruik bijlage 3.  
Laat de kinderen raden welk instrument bij welk luisterfragment hoort.

OPDRACHT 3: UITBEELDSPEL
GROEP 1 T/M 4  
 
BENODIGDHEDEN:   
Youtube playlist om de geluidsfragmenten af te spelen, prints van de dieren (bijlage 2). 
 
VOORBEREIDINGSTIJD:    
2 minuten. Vraag de kinderen om in een kring te zitten. 

TIJDSDUUR: 
15 minuten tot zo lang het leuk is.

DISCIPLINE: 
Muziek en theater 

VAARDIGHEDEN: 
Uitbeelden, herkennen en vormgeven. 

UITLEG: 
De kinderen gaan fysiek aan de slag met het spelen van de dieren.

OPDRACHT A: STANDBEELDEN 
De kinderen zitten in een kring. Eén kind mag een kaartje trekken met daarop een dier uit het 
verhaal. Het kind maakt een standbeeld van het dier. (Let op: een standbeeld maakt geen geluid!) 
De andere kinderen mogen raden welk dier er wordt uitgebeeld. Bespreek: waar kan je aan zien dat 
dit wordt uitgebeeld? Dit spel kun je naar eigen inzicht herhalen. 

Printer net op deze dag stuk? Je kunt het vel met de dieren natuurlijk ook tonen op het digibord en 
de kinderen een dier laten uitkiezen.
 
Nu gaan we de koppeling maken met de muziek:
Je speelt (een gedeelte van) het fragment van een dier af (zie opdracht 2). Weten de kinderen nog 
bij welk dier deze melodie hoort? De kinderen maken allemaal een standbeeld van dit dier. Als alle 
dieren aan bod zijn gekomen maak je er een raadspelletje van. Speel het fragment af zonder te 
zeggen van welk dier het is. De kinderen maken nu het standbeeld bij het fragment.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL43_C2i8g5FePjcC-XfaJub67WZ4DUo41


VARIATIE:  
Gaat het maken van de standbeelden goed? 
 Je kunt de leerlingen ook uit dagen om rond te lopen en te bewegen als de dieren. 

 
OPDRACHT B: HET STANDBEELDBOS | GROEP 1 T/M 4 
VAARDIGHEDEN:  
Concentratie, stilstaan en bewegen en afspraakspel.  

UITLEG:  
De leerlingen doen een uitbeeldspel met een spelelement.

OPDRACHTEN:  
Een leerling speelt de wolf. Deze gaat naar de gang. 
Alle andere kinderen gaan in een standbeeld van een dier uit het verhaal staan.  
Ze doen dit door het hele lokaal. Er is nu een dierenbos ontstaan!  
Als iedereen helemaal klaar is, komt de wolf van de gang. Hij loopt door het dierenbos. 
Het is de opdracht voor de andere dieren om even te bewegen, verplaatsen, ontspannen, zónder 
dat de wolf dit ziet! Ziet de wolf je wel bewegen? Dan ben je af! 

VARIATIE:  
Je kan bij deze opdracht de muziek van Peter en de Wolf uit de playlist aanzetten.

 
OPDRACHT C: VERDIEPING STANDBEELDENBOS | GROEP 3 & 4
VAARDIGHEDEN:  
Theater
 
UITLEG: 
De leerlingen gaan in kleine groepjes tableaus maken

OPDRACHT:  
Bespreek met de kinderen welke dieren er ook al weer allemaal in het bos voorkwamen. Stel dat er 
een foto wordt gemaakt in het bos? Hoe ziet die foto eruit? Maak met de hele klas een foto of deel 
de klas op in kleine groepjes. Bekijk de foto’s van de groepjes. Bespreek na; - welke dieren staan er 
op de foto? - vertelt het een verhaal?

TIP: Is het ene groepje snel klaar en het andere niet? Daag het snelle groepje uit om ook te werken 
aan compositie. Welk dier staan voor? Welke achter? Welk dier is hoog en welke laag?

https://www.youtube.com/playlist?list=PL43_C2i8g5FePjcC-XfaJub67WZ4DUo41


OPDRACHT 4: VERWERKING
GROEP 1 T/M 4 
 
BENODIGDHEDEN:   
Papier, stiften/potloden en Youtube playlist. 
 
VOORBEREIDINGSTIJD:    
3 minuten 

TIJDSDUUR: 
30 minuten

DISCIPLINE: 
Tekenen en muziek

VAARDIGHEDEN: 
Beeld geven aan een ervaring, ervaring verbinden aan eigen beleefwereld. 

UITLEG: 
De kinderen gaan na het zien van de voorstelling een tekening maken van de voorstelling op de 
muziek van de voorstelling.
 
OPDRACHT:
Leg de tekenspullen klaar. Zet muziek op van de voorstelling. De kinderen gaan (zonder te praten) 
een tekening maken van de voorstelling. 
 
TIP: De tekening kan een opstarter zijn voor het gesprek van opdracht 5. 
Gebruik dan de vragen – wat heb je getekend? Waarnaar je door gaat met de vragen van opdracht 
5. 

OPDRACHT 5: NABESPREKEN
GROEP 1 T/M 4 

TIJDSDUUR: 
30 minuten

VAARDIGHEDEN: 
Woorden geven aan een ervaring, luisteren naar elkaar, ervaring verbinden aan eigen beleefwereld. 

UITLEG: 
Bespreek de voorstelling na met de leerlingen. Doe dit het liefst binnen een week.
Probeer open vragen te stellen. Alle antwoorden zijn goed. 
Kinderen kunnen snel associëren. Probeer het gesprek steeds terug te brengen naar de voorstelling. 
Vraag om verdieping, blijf doorvragen, kijk of de kinderen een verbinding kunnen maken met hun 
eigen leefwereld. Bijvoorbeeld: ‘Wat voelde je?’ ‘Spannend!’ ‘Hoe voelde dat?’
 
OPDRACHT:
Bespreek de onderstaande vier vragen. Geef voor iedere vraag 5 minuten bespreektijd. Na het stel-
len van de vraag geef je de kinderen 1 minuut denktijd. Het kan de kinderen helpen om hun ogen 
even dicht te doen. Spreek af dat de kinderen naar elkaar luisteren, dat ze op elkaar mogen reage-
ren maar dat jij het teken geeft wanneer. Vertel dat alle antwoorden goed zijn. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL43_C2i8g5FePjcC-XfaJub67WZ4DUo41


1. Wat zag je? 
2. Wat dacht je? 
3. Wat voelde je? 
4. Op wie of wat uit de voorstelling lijk jij? 

Verdiepende vragen:
- Leg eens uit?
- Waar merkte je dat aan?
- Beschrijf dat eens?
- Wat bedoel je daar precies mee? 

Deze nabespreking is afgeleid van de ‘Gesprekstool nabespreken met kinderen’, gemaakt door N. 
Graumans-Tigchelaar. 

 



BIJLAGE 1: VERHAAL PETER EN DE WOLF 
 
Er was eens een jongetje dat Peter heette. Hij woonde samen met zijn opa in een groot bos. 
Op een ochtend, het was nog erg vroeg, opende hij het tuinhek van het huisje en liep de grote, 
groene wei in. Hee! Wie hoorde Peter daar. Het was het gestjilp van een vogeltje, zijn beste vriendje. 
‘Wat is het hier lekker rustig, wat is het hier lekker rustig’, zong het vogeltje. 
En dat was het! 

Maar niet voor lang. Daar kwam de dikke eend zo snel mogelijk aangewaggeld. Eend had wel zin in 
een duik in de vijver van de tuin van Peter.
‘Hee eend! Ik zie vleugels, maar je kunt niet eens vliegen. Wat ben jij nou voor een vogel’ 
plaagde het vogeltje de eend. 
‘Kwaak, moet jij nodig zeggen! Wat ben jij nou voor vogel dat je niet kunt zwemmen’ en hup de 
eend plonsde het koele water van de vijver in. ‘Ik ben tenminste hoog en droog’ en zo ruzieden de 
eend en de vogel verder. 
Peter liet ze maar gaan, dit deden ze iedere keer dat ze elkaar zagen! 

Daar in het gras lag een luie, zwarte kat te luisteren naar het gekibbel. Hij likte eens aan zijn poot, 
wreef over zijn wang en dacht: ‘als dat vogeltje zo druk is met het plagen van de eend, dan kan ik 
dat lekkere hapje makkelijk vangen. Mjam!’ 
Zo zacht als hij kon sloop de kat op het vogeltje af, dat inmiddels aan de rand van de vijver was 
gaan zitten om de eend plagend na te doen. De kat hief zijn poot, sloeg zijn nagels uit en…‘Kijk 
uit!’ riep Peter. Op het nippertje vloog de vogel de boom in.
Vanuit het midden van de vijver kwaakte de eend brutaal naar de kat. In het water was het veilig. 
De kat hield niet van een nat pak. De kat keek nog eens naar het vogeltje in de boom.
‘Miauw, als ik boven ben, dan is het vogeltje al weer weg gevlogen. Ik laat het voor vandaag.’ 

Met een klap opende opa de deur van huisje. ‘Peter!’ riep hij streng. Zijn stem schalde door het bos. 
‘Je mag niet zomaar weglopen. Stel je nou eens voor dat er een grote boze wolf was gekomen. Wat 
had je dan gedaan?’ Peter stond op uit het gras, veegde zijn broek schoon en haalde zijn schouders 
op. Hij was helemaal niet bang voor wolven. Opa gebaarde dat Peter zo naar binnen moest en deed 
het hek heel goed op slot.

Opa had nog maar net de deur achter zich dichtgedaan of uit de bosjes kwam iets aangeslopen. 
Het was een grote, enge, dikke, boze wolf. 
De kat aarzelde niet en klauterde zo snel als hij kon de boom is. De eend snelde uit de vijver en 
zette het op een lopen. Maar wat ze ook probeerde, de wolf was te snel. In één hap slokte de wolf 
de eend naar binnen. 

De kat en de vogel, beide op een andere tak in de boom, hadden het allemaal gezien. 
Nu drentelde de wolf onder de boom heen en weer. Af en toe likte hij met zijn tong zijn lippen af. 
Wat had de wolf een honger! 
Peter stond achter het hek, bekeek de grote wolf eens rustig. Bang? Dat was Peter niet! 

Hij kreeg een idee. Zachtjes, zonder dat de wolf het merkte, liep Peter naar de schuur. Hier haalde 
hij een groot stuk touw. Met het touw klom hij op de tuinmuur. 
Over die muur hing een tak van de grote boom. Peter pakte de tak beet en klom de boom in. Daar 
zat hij, naast de bange kat en het vogeltje.
‘Vogel, vriend, probeer jij de wolf af te leiden. Maar zorg ervoor dat die gemenerik je niet te pakken 
krijgt!’ 



Het vogeltje verzamelde al zijn moed bij elkaar en vloog vliegensvlug om de wolf heen. 
Over zijn kop, tussen zijn poten, langs zijn harige staart. De wolf had wel zin in een sappige vo-
geltje en hapte wild om zich heen. Peter kon de stank van zijn adem ruiken. Bijna had de wolf een 
vleugeltje te pakken, maar het vogeltje was sneller. Dit maakte de wolf woest! 

Peter maakte in de boom een lus in het touw. Deze lus bungelde hij uit de boom en ving de staart 
van de wolf. ‘Aaaaoe’ de wolf jankte toen Peter de lus strak aantrok. 
Hij probeerde los te komen, en rende wild heen en weer. Maar hoe harder de wolf rende hoe strak-
ker de lus om zijn staart spande. Trots keek Peter de bange kat aan. De wolf was gevangen.

Op dat moment kwam er een groepje jagers uit het bos. Ze waren het wolvenspoor gevolgd 
en wilden de wolf graag schieten en boven hun open haard hangen. 
‘Niet schieten’ riep Peter. ‘Mijn vriend hier en ik hebben de wolf gevangen. Nu mogen wij bepalen 
wat er met hem gebeurt’. Het vogeltje knikte driftig. ‘Jagers, helpen jullie ons om de wolf naar de 
dierentuin te brengen?’ 

Dat deden de jagers. In een vrolijke optocht liepen ze naar de dierentuin. Wie liep er voorop? Peter 
natuurlijk! De jagers sleepten de wolf mee. Ook opa en de kat waren van de partij en vogel vloog 
boven de optocht. Hij zong: ‘Wij zijn de helden, wij zijn de helden, want wij hebben de wolf gevan-
gen!’
Opa wreef over zijn hoofd: ‘Stel je nou voor dat Peter de wolf niet had gevangen.. Oo.. ik wil er niet 
aan denken’ 
Uit de buik van wolf hoorden ze gekwaak, de eend was levend opgeslokt en zou zo snel mogelijk 
worden gered! 



BIJLAGE 2: PERSONAGEVEL



BIJLAGE 3: INSTRUMENTENVEL
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AFDELING EDUCATIE
Jeugdtheater Hofplein vindt cultuureducatie essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Hoe 
ervaren zij hun eigen leven, met welke blik kijken zij naar de wereld en hoe doen anderen dat? 
Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en jongeren om met een open, 
respectvolle en verdraagzame houding in het leven te staan.

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproducties een passend educatief programma: 
lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. Je vindt het aanbod van dit seizoen op 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie.

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen op school als voorstellingen in het theater. Ook is 
het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens een backstage tour in het 
Hofpleintheater. Naast het voorstellingsaanbod adviseren wij je graag over theaterworkshops 
(spel, zang en dans) bij jou op school.

Vind je het belangrijk om jouw leerlingen een doorlopende leerlijn theater aan te bieden, die 
aansluit bij de visie van jouw school? Wij leveren maatwerk en luisteren graag naar jouw wensen. 

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. 
 
 
Hartelijke groet, 

Annelies, Katinka, Maaike & Waldemar.
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein

010 – 754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl 

educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

