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Tafel aan de kant!

Lesduur: 2 x 50 minuten
Lesvorm: toneelspel
Werkwijze: groep

Wat heb je nodig?
• verkleedkleren
•  spullen om een decor en een ouderwetse 

televisie te maken 

Het is 1951. In een paar huiskamers in 
Nederland staat een televisie. Maar wat 
was er te zien? En wat veranderde er door 
de komst van de televisie?

Bekijk samen een aflevering van Dappere 
Dodo. Zoek op YouTube naar ‘Dappere Dodo’ 
om afleveringen te vinden. Inventariseer de 
meningen van de kinderen op het digibord, 
bijvoorbeeld in een wall op Padlet. Plaats op 
de wall ook plaatjes van de eerste televisie-
toestellen en laat kinderen erop reageren. 

Tip
Zoek in archief.beeldengeluid.nl op trefwoord 
‘televisie’.

Opdracht
•  Laat de kinderen in groepjes bedenken 

wat er door de komst van de televisie 
veranderde. Ze kunnen hiervoor de 
informatie uit het lesboek gebruiken. 

•  Laat hen een scène bedenken. De scène 
gaat over een gezin dat televisie krijgt. Hoe 
zag een avond eruit voor de komst van de 
televisie? En wat veranderde er?

•  Help de groepjes met het bedenken van de 
scènes. Bijvoorbeeld door in steekwoorden 
op een blaadje de scènes te beschrijven:

voor de komst van de televisie
• mensen zitten aan tafel

• puzzelen

• radio luisteren

• breien of haken

• krant lezen

• elke avond hetzelfde

na de komst van de televisie
•  mensen zitten in een kring voor de 

televisie

• er komt een bankstel

• nieuwe dingen zien

•  Laat de groepjes aan de slag gaan met het 
decor. Geef hier de rest van het lesuur voor. 

•  In de tweede les werken de groepjes verder 
aan de decors en oefenen ze het stuk. 

• Laat daarna de groepjes hun scène spelen.

Speel de komst van de televisie na


