
24-1-2020

1

Vertellen met tafelspel voor peuters
en kleuters

Workshop 2020
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Welkom 
Voorstellen

1. Welkom en voorstellen.

2. Waarmee vertel jij?

3. Verschil tussen tafelspel en verteltafel?

4. Waarom vertellen met tafelspel?

5. Welke verhaaltjes zijn geschikt?

6. Stappenplan bij vertellen met tafelspel.

7. Liedjes en speelcapes.( Kort) 

8. Slot. Mailinglist invullen.

Inhoud workshop:
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Verschil tussen tafelspel en 
verteltafel?

Tafelspel is:
Een verhaaltje uitspelen, door de leidster, op 
een tafel, waarbij de figuren op de tafel worden
bewogen tijdens het vertellen. Het verhaal en
de essentie ervan wordt in beeld gebracht. Als
een voorstelling. De leidster zit/staat zichtbaar
achter de tafel. De kinderen kijken en luisteren.  
en er is wel interactie tijdens het vertellen.
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Wat is een
verteltafel?

Een verteltafel is een plek waar 
kinderen een verhaal zelf 
kunnen naspelen, waarbij ze 
attributen gebruiken die in het 
verhaal voorkomen. 

Waarom vertellen met een tafelspel?

 Originele manier van 
vertellen. 

 Verhaaltje komt tot leven. 

 Het tempo wordt aan de 
groep aangepast. 

 Een goede tegenhanger 
voor moderne media. 

 De kinderen zien het geheel.

 Interactie. 

 Taalontwikkeling.
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Welke verhaaltjes zijn 
geschikt?

 Waar moet een verhaaltje aan voldoen?

 Waar haal je verhaaltjes vandaan?

Stappenplan bij: Vertellen met tafelspel.

Kies een verhaaltje waarvan een tafelspel te 
maken is.

Verdeel het verhaaltje in scenes.

Hoe ga je het opbouwen?

Wat heb je nodig bij dit verhaaltje?
Denk aan knuffels, kleden ect.

En hoe wil je afsluiten?

Ga oefenen en ontdek hoe leuk 
deze manier van vertellen is!
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Voorbeeld voor tafelspel van het 
prentenboek:
‘Kleine muis ontdekt de wereld’.

Gebruik van speelcapes.

De sfeer van het verhaaltje wordt 
vastgehouden door bijvoorbeeld 
liedjes te zingen en deze uit te spelen 
met speelcapes.

Een speelcape stimuleert de fantasie.
Het kind kan zich zo identificeren met 
een persoon of een figuur uit het 
vertelde verhaaltje. 
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Slot.

Doe mee en vertel met 
tafelspel en maak van 
vertellen een feestje!

Fijn dat je er was!

Voor meer info of afspraken voor cursus 
tafelspel,  

of uitnodiging voor tafelspel op locatie:

www.vertelmettafelspel.nl
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