Programma Happy Storykids – voorjaar 2022
Start lessenserie Heldenverhalen - 8-12 jaar
Op avontuur in de wereld van verhalenkunstenaars, op zoek naar dappere verhalen
Dinsdagmiddag 15.30 – 17.00, Koninginneweg 62 in Kortenhoef

Periode

Lessenserie
Thema: Heldenverhalen

Januari 2022

Introductie Heldenverhalen

Dinsdag 11 januari
Dinsdag 18 januari
Dinsdag 25 januari

Kinderen maken kennis met theorie van heldenverhalen. Wat zijn
heldenverhalen? Welke helden ken je? Wat kun je van helden leren? We
doorlopen de verschillende stappen die nodig zijn om als persoon
succesvol te zijn. Wat maakt je tot een held? Hoe kun je een held worden
op je eigen avontuur?

15.30 – 17.00
In deze lessenserie onderzoeken kinderen een aantal belangrijke
gebeurtenissen uit bekende en minder bekende heldenverhalen die een
held succesvol maken.
De kinderen brengen verschillende stappen uit een heldenverhaal tot
leven met creatieve workshops.

My Adventure Storybox
De cursisten krijgen een toolbox gevuld met een werkmap en diverse
werkmaterialen.
Doosje geluk
Je hebt een droom, een doel, je wilt iets leren. Je moet op avontuur. Er
liggen vast en zeker een aantal uitdagingen te wachten. Je kunt vast wel
wat geluk gebruiken.
Kinderen maken een doosje geluk. We staan stil bij wat je onderweg kunt
tegenkomen en hoe je goed voorbereid op pad gaat.

Februari 2022
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

01
08
15
22

februari
februari
februari
februari

15.30 – 17.00

Een roadmap voor helden
Heldenverhalen doorlopen dezelfde stappen. Dat is fijn om te weten. Dan
weet je een beetje wat je kunt verwachten. Kinderen oefenen met het
maken van een opzet voor een heldenverhaal.
Vriendenboekje maken
Als je op avontuur bent, dan kan het tegenzitten. Dan kan hulp heel
welkom zijn. Wie kan je om hulp vragen? Hoe doe je dat? Kinderen
maken een vriendenboekje. Vrienden zijn échte vrienden als je samen
geode gesprekken kunt hebben en je verder helpen als het tegenzit. Ook
belangrijk om goed bevriend te zijn met jezelf. Hoe doe je dat?
Cartoon tekenen
Kinderen vinden het heerlijk om te tekenen. In deze lessenserie gaan
kinderen cartoons tekenen. Cartoons komen tot leven door gebruik te
maken van verschillende emoties. De verschillende emoties brengen ook
heldenverhalen tot leven en maken het verhaal spannend om te lezen, te
zien of mee te maken.
Kinderen ontdekken hoe je met eenvoudige vormen grappige cartoons
kunt tekenen. We staan ook stil bij gebruik van verschillende emoties in
heldenverhalen. Denk aan emoties blij, boos, bang, bedroefd. Waarom
zijn emoties belangrijk? Hoe helpen ze je om je droom of doel te bereiken?

Maart 2022
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

01
08
15
22
29

maart
maart
maart
maart
maart

15.30 – 17.00

Held op stokken
Van 2D gaan kinderen een karakter ontwerpen in 3D. Inmiddels hebben
kinderen meer inzicht in betekenis van verschillende karakters. Deze held
op stokken is een inspiratie voor kinderen om dapper hun eigen weg te
gaan. Wat is het verhaal van de stokpop die zij maken?
Kinderen maken een held op stokken. Er zijn verschillende voorbeelden,
o.a. piraat, ridder, koning(in), tovenaar, een wijze man, een
gelukszoeker, een kunstenaar die kinderen op weg helpen.
Kinderen krijgen een overzicht van verschillende karakters. Allemaal
hebben ze eigenschappen die kinderen kunnen inspireren en verder
kunnen helpen.

Mijn droomeiland
Een held gaat op avontuur met een droom of een doel voor ogen. Hoe beter
hij of zij zich dat kan verbeelden hoe makkelijker het is om enthousiast en
gemotiveerd te blijven.
Kinderen gaan een droomeiland maken. Hoe ziet jouw droomeiland eruit?
Waar ben je dan? Wat ben je aan het doen? Kinderen brengen hun
droomeiland tot leven met de resultaten van de verschillende workshops.
Het is feest!
Ieder heldenavontuur heeft een begin en een einde. Vandaag sluiten we
de lessenserie af. De kinderen hebben van alles geleerd en meegemaakt.
Je leert het meeste als je het probeert. Dat hebben de kinderen gaan.
Dat is reden voor een feestje!
Kinderen krijgen een diploma Ik ben een verhalenkunstenaar – A
als bewijs voor hun deelname en inzet aan de lessenserie.
Veel plezier!

Lessenserie Heldenverhalen
Een programma van de Happy Storykids
ontwikkeld door Studio Wishdom
Makers van dappere en sterke verhalen.
Je vindt Happy Storykids op
www.studiowishdom.nl
info@studiowishdom.nl

Graag tot ziens! Carola Pelder
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