
 

Lesbrief Aladdin Poppentheater Koekla 

 

Deze lesbrief is speciaal gemaakt bij de voorstelling Aladdin van 

poppentheater Koekla en is bedoeld voor kinderen van groep 1, 2, 3 en 4. Kies uit de lessuggesties 

die activiteiten die bij jou en [de leeftijd van] je groep passen. 

Inleiding 

Wat leuk dat jullie naar de voorstelling 'Aladdin' van poppentheater Koekla komen kijken. Ik weet 

zeker dat jullie van de voorstelling zullen genieten. 

De voorstelling wordt gespeeld met prachtige handpoppen door een echte poppenspeelster, in 

een magisch verlicht decor.  

 

 

De voorstelling in het kort  
Aladdin droomt ervan om prins te zijn. Op een dag klopt er een vreemde man aan, die beweert 

zijn oom te zijn. Hij zegt zijn wens te kunnen vervullen: ‘Als je iets voor mij doet, dan maak ik van 

jou prins Aladdin.’ 

Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt naar een grot in de woestijn, op zoek naar de 

magische lamp. Dan komt de Djinn, de geest uit de lamp tevoorschijn. Hij laat Aladdin zien dat zijn 

oom de gemene tovenaar Djafar is, die wil trouwen met de prinses om zo de macht te grijpen.  

Lukt het Aladdin om Djafar tegen te houden en om prins te worden? 

 

Tips tijdens de voorstelling  
• Het is handig om de kinderen te laten plassen voor de voorstelling begint.  

• Leg de kinderen uit dat de voorstelling voor iedereen het fijnst is als er niet  

tussendoor gepraat wordt. Dan kan iedereen goed verstaan wat de poppen zeggen. Ook 

voor de poppenspeelster is het fijn als het stil is, ze heeft haar best gedaan om een mooie 

voorstelling te maken. Reageren op de voorstelling mag natuurlijk wel. 

 



Inhoud  

– Op een vliegend tapijt 
In de voorstelling zien we Aladdin samen met Djafar zweven op een vliegend tapijt. 
Zij vliegen samen over landen, zeeën, woestijnen op weg naar de grot.  
 

Opdracht: 
Sluit je ogen en spreid je armen uit en maak schommelende bewegingen. Stel je voor dat je 
opstijgt met een tapijt en gaat vliegen. Vertel aan je juf of meester en de kinderen wat je ziet en 
wat je meemaakt.  
 
– Wat zie je allemaal boven Nederland? Of boven de zee? 

 
– Wat voor dieren zie je?   
 
 

– In een ander land wonen 
Aladdin is in Nederland komen wonen. Hij is helemaal vanuit Arabië (een land met veel zand en 
weinig water) naar Nederland toe gekomen. Zou jij je kunnen voorstellen hoe het is om in een 
ander land te wonen? Vertel… 
 

Opdracht:  
Bedenk wat je graag zou willen meenemen naar het nieuwe land waar je gaat wonen. 
In welk land zou je graag willen wonen?  Waar zou je niet graag willen wonen? Vertel! 
 

– Hoe beweegt een slang? 
In de grot van de lamp woont een witte slang die Aladdin helpt om de lamp te vinden. 
De slang beweegt heel mooi.  
 

Opdracht:  
Laat maar zien aan je juf / meester en de klas hoe een slang beweegt. Je kunt dit met je armen 
uitbeelden. 

 
– Wat is een grot? 

Een grot is een soort van tunnel in de rotsen. Grotten kunnen heel lang en diep zijn. Het is er 

donker en je kunt er verdwalen. 
– Wie is er zelf wel eens in een grot geweest?  Vertel wat je allemaal gezien hebt?  
– Vertel wat voor dieren je in een grot kunt vinden. 
– In sprookjes worden er vaak schatten verstopt in een grot. Waarom zou dat zo zijn denken jullie? 



 

– Hoe kom ik uit de grot? 

Aladdin zit opgesloten in de grot. Met behulp van de Djinn lukt het om te ontsnappen. 
Stel je voor dat jijzelf in een grot zit en verdwaald bent. Hoe zou je de weg naar buiten kunnen 
vinden? 

 

Opdracht  :  
Laat een van de kinderen blinddoeken. Hoe voelt het om in een donkere grot te zitten? 

Al tastend gaat hij of zij op zoek naar de uitgang van de grot (deur van het klaslokaal). Hij of zij 
wordt begeleid door 2 kinderen die er op letten dat hij of zij niet valt. 
 

 

– De wonderlamp 

In de grot vindt Aladdin de wonderlamp. Hij wrijft over de lamp en er verschijnt een Djinn die in de 

lamp woont. De Djinn vraagt aan Aladdin wat hij voor hem kan doen. Stel dat een Djinn aan jouw 

vraagt wat je zou wensen. 

– Wat voor wens(en) zou jij hebben? Vertel  
 

– Het Paleis 
In de voorstelling vraagt Aladdin aan de Djinn om hem naar het paleis van de Sultan te brengen. 
 
– Wat is een paleis eigenlijk?  Wie wonen daar? 

 
– In een paleis is alles veel groter dan in een gewoon huis. Waarom zou dat zo zijn? 

 
– Wie heeft er wel eens een paleis gezien? 

 
– Bij de Sultan en de Prinses 
De Sultan krijgt allerlei lekkernijen voorgeschoteld. Wat denken jullie wat de Sultan krijgt.  
 
– Wat voor eten, fruit of drinken? Vertel…  
 
– De prinses kan niet de juiste prins vinden. Wat is volgens jullie een juiste prins? 
 
– Wat is belangrijk om een goede prins te zijn? Vertel… 
 

 
 
 



– De Woestijn 
Aladdin is terechtgekomen in de woestijn. Een woestijn is een grote dorre vlakte waar weinig 
planten of bomen groeien.  
 
– Bestaat er in Nederland ook een woestijn? 

 
– Hoe ziet een woestijn er uit? Wat voor dieren komen er voor? Vertel… 

 
 

– Oosterse dans 

In de voorstelling zien we een mooie pop die een dans uitvoert voor de Sultan. In het land waar 
Aladdin vandaan komt is dit een populaire dans. Het heet Oosterse dans of buikdans. 
 
 
 
 

Opdracht: 
Samen dansen op Oosterse muziek. Gebruik Oosterse muziek die de 
juf of meester opzoekt. 
 
– Hierbij een link naar een filmpje waarin je ziet hoe de kinderen 
dansen: 
 
https://youtu.be/9fBuFm4MKxg 

 
– Welke dans is populair in Nederland? Heeft Nederland ook zijn eigen dans? 

 
Link naar een filmpje van een Nederlandse dans de klompendans: 
 
https://youtu.be/QMOruu9tEYE 

 
 
 

– Naar Nederland toe 

Aladdin vraagt aan de prinses of zij mee wil naar Nederland. De Sultan wil dat ook heel graag, 
want hij is daar nog niet geweest. Ze zijn heel nieuwsgierig, want ze kennen alleen hun eigen land. 
Samen met Aladdin vliegen ze naar Nederland toe. Met z'n drieën vliegen ze over zeeën, bergen 
en meren naar dat kleine landje met veel water en weinig zand – Nederland! 
 
– Als je buitenlandse gasten ontvangt, wat zou jij ze dan laten zien? 

 
– Waar zou jij  ze mee naar toe nemen? 

 
– Welk gerecht of eten zou je ze laten proeven? 

 
   



 
Knutselopdracht: 

Teken of schilder je eigen vliegend tapijt 
 
Nodig: een stuk dun karton of dik papier (ongeveer 25cm x 15cm), kleurpotloden, vetkrijt of 
plakkaatverf. 
 
Stevig papier om figuurtjes op te tekenen en uit te knippen. Schaartjes, Lijm. 
 
– Bedenk en teken/schilder je eigen tapijt.  
 
Als je hier mee klaar bent dan kun je figuurtjes tekenen van Aladdin, de Sultan, Djafar en de 
prinses. Knip ze uit en plak ze op het tapijt. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Knutselopdrachten: 

Maak je eigen Oosterse licht tekening 

 

Nodig: een stuk zwart dun karton, formaat A4 of A3. Gekleurd doorzichtig papier. Schaartjes om 

vormen uit te knippen, potlood of krijt en lijm. 

Zo gaat het in zijn werk: je begint met het tekenen van vormen op het zwarte karton. Denk maar 

aan vormen als ruitjes, cirkels, maantjes, sterren  samen vormen die dan jouw lichttekening. Dan 

gaan we deze vormpjes voorzichtig uitknippen. Als dit is gedaan plakken we achter deze 

openingen het gekleurd papier. Maak er maar iets vrolijks van! Je kunt nu je werkje ophangen aan 

het raam met een stukje plakband of een touwtje. Kijk maar naar het mooie effect van het zonlicht 

dat door de openingen valt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teken en bedenk je eigen Landkaart 

Nodig: een stuk wit papier, viltstiften of kleurpotloden of plakkaatverf, kwastjes en water. 

Voor we beginnen fantaseren we over het land waar we over heen vliegen. Wat zie je zo al, als je 

vanaf het vliegende tapijt naar beneden kijkt? Bergen, rivieren en weilanden? Misschien zie je wel 

hele andere dingen zoals; Kerktorens, koeien, meren of auto's. 

Teken ze maar, want samen vormen ze jouw landkaart!  Kleur je tekening nu in en dwaal lekker 

rond in je eigen vormgegeven land. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maak een Oosters Paleis 

Nodig: een stuk stevig papier of karton, gekleurd papier, (goud/zilver) verf, sticker edelsteentjes, 

lijm en scharen. 

We beginnen met het tekenen en uitknippen (gekleurd papier) van Oosterse vormen. Wat zijn dat 

voor vormen? Dat zijn vormen die op een ui lijken (zie voorbeeld). Deze vorm wordt vaak gebruikt 

voor het dak van een Oosters paleis. Ook in de voorstelling heeft het paleis van de Sultan die vorm.  

Na het maken het dak knippen we rechthoeken uit, waarin we raampjes maken. Het dak en de 

rechthoeken plakken we op het papier of karton. Nu gaan we ze versieren met wat verf en plak 

edelsteentjes. Maak je paleisje lekker kleurrijk en vrolijk!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

 
 
 
 
 
 
 

Informatie over Poppentheater Koekla, de voorstelling en/of educatief materiaal:  
info@koekla.nl | www.koekla.nl | Volg ons op Facebook en Instagram 
 
 
 
Informatie en boekingen:  
Theaterbureau Frijns 
dionne@theaterbureaufrijns.nl | www.theaterbureaufrijns.nl 
 

http://www.koekla.nl/

