
Roodkapje 

"Oma, waarom heb je zo'n grote oren?" Het verhaal van Roodkapje is 

door vele kinderen door en door gekend. Toch kan het voor jongere 

kinderen en zeker voor kinderen met een gehoorverlies moeilijk zijn 

om inzicht te krijgen in het verhaal. Deze activiteit helpt het verhaal te 

begrijpen door gebruik te maken van visualisaties en acties.  

Laat je kind één karakter kiezen waarmee het tijdens het verhaal acties 

uitvoert. Hanteer zelf de overige karakters en toon aan het kind hoe je 

met meerdere karakters kunt spelen door bijvoorbeeld van stem te 

veranderen. Vertel het verhaal aan je kind terwijl de 

overeenstemmende acties worden uitgevoerd op de praatplaat.  

Je zult al snel merken in hoeverre het kind 

het verhaal begrijpt naargelang hij of zij met 

zijn karakter meespeelt. Probeer met het 

karakter van je kind in dialoog te gaan met 

een ander personage. Indien je kind 
Roodkapje is, kun je bijvoorbeeld vragen 
waar ze naartoe gaat met de lekkere 
koekjes. Wacht nadien af hoe het kind 

reageert op de vraag of uiting. 

Wanneer het kind adequaat kan 

reageren is dit een teken dat hij of zij het 

verhaal begrijpt. 

Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar, plakband, inlegmap 

Werkwijze: 
1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het 

sjabloon.

2. Kleef de pagina's van de praatplaat in een inlegmap zodat je het kunt meenemen 
onderweg.

3. Vouw de voor- en achterkant van de wolf tegenover elkaar en kleef de beide zijden vast.

4. Vouw tussen de gele en blauwe deur en kleef beide zeiden op elkaar. De gele deur is voor 
de buitenkant. Kleef de deur met de zijkant vast aan de praatplaat. Je kunt dit best 
verstevigen met plakband. De deur kan nu openen en sluiten.

5. Herhaal 'stap 4' bij het maken van de kast. 

  Veel plezier! 

Doelstellingen: 

- auditieve aandacht: luisteren naar een verhaal

- bekend verhaal leren begrijpen

- beurtnemen




