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Deze les is geschreven bij de film Het Geheim, 

maar is ook goed te geven zonder de film 

gezien te hebben.

Tijdsduur

30 minuten

Doel

Spreken en luisteren

De kinderen studeren een goocheltruc in. Ze 

leren hoe ze die moeten presenteren.

Combineren

Deze les kan in groep 4 en 5 worden 

gecombineerd met de woordenschatles 

Goochelen met woorden (te vinden op Mijn 

Malmberg bij JUF, Taal actief en Taaljournaal) 

en in de hogere groepen met de les over 

gezichtsbedrog Het is niet wat het lijkt! (te 

vinden bij JUF, Naut en Natuurlijk).

Materiaal

• Filmfragment 3 Het Geheim 

• Filmfragment goocheltruc Christian Farla

• Pollepels

Voorbereiding

• Vraag de kinderen daags voor de les of ze een 

pollepel van thuis kunnen meenemen.

• Zorg ervoor dat de filmfragmenten op het 

digibord of op de computer vertoond kunnen 

worden. 

Instructie

Introduceer deze les door het begin van het 

filmfragment van de truc van Christian Farla 

te laten zien. Dit kan op het digibord of op de 

computer. Stop voor het moment waarop Farla 

de truc uitlegt. 

Laat de kinderen zo precies mogelijk 

beschrijven wat ze hebben gezien. Hierbij 

kunnen ze woorden gebruiken die de volgorde 

aangeven, zoals eerst, daarna en op het eind. 

Een goocheltruc presenteren

Hooggeëerd publiek!
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Vraag: ‘Hoe zou de truc in elkaar zitten?’ Praat 

er samen kort over en kijk dan naar het hele 

filmfragment, waarin Christian Farla de truc 

voordoet. Wie had het goed geraden?

Laat de kinderen nu met hun eigen pollepel de 

truc oefenen. 

Als ze de truc onder de knie hebben, vertelt 

u dat ze gaan leren hoe ze de goocheltruc 

goed kunnen presenteren. Vertel de kinderen 

dat presenteren een belangrijk onderdeel is 

van het goochelen. Niet alleen de truc is van 

belang, maar ook het feit dat je alles eromheen 

spannend maakt en er een verhaal bij vertelt.

Kijk samen naar het filmfragment waarin Ben 

met zijn vader oefent. Geef als kijkvraag mee: 

‘Wat doen Ben en zijn vader om de goocheltruc 

goed te presenteren?’ Schrijf daarna op wat de 

kinderen allemaal hebben gezien. Denk daarbij 

aan:

• De aankondiging. Hoe spreek je mensen aan?

•  De presentatie. Welk verhaaltje vertel je? Aan 

wie vertel je het? En: zorg dat je duidelijk 

spreekt.

•  De uitvoering van de truc. Zeg je daar nog 

iets bij om het spannend te maken? Waar kun 

je dan aan denken?

• De afsluiting. Wat zeg je aan het eind?

Laat de kinderen hierna in duo’s aan hun 

presentatie werken. Hierbij letten ze op de 

punten die op het bord zijn gezet. Laat de duo’s 

elkaar ook vertellen wat goed gaat of een tip 

geven voor iets dat nog beter kan. Loop zelf 

rond en geef waar nodig ook complimenten en 

tips.

Afsluiting

Laat de kinderen in groepjes hun presentatie 

geven, of als de groep niet zo groot is, voor de 

klas. Na de presentatie krijgt ieder kind nog een 

compliment voor iets dat heel goed ging.

Extra suggesties

1  U kunt de kinderen ook uit meer trucs laten 

kiezen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het 

kaartspel met deze eenvoudige truc. Verdeel 

de kaarten in een stapel rode en een stapel 

zwarte kaarten. Laat iemand uit beide stapels 

een kaart trekken en die goed onthouden. 

Stop die kaarten nu terug, maar wel in de 

stapel van de andere kleur. Doe net of het 

lastig is om de goede te zoeken en laat zien 

welke kaarten de ander eruit had gehaald!

  Een andere leuke truc is: tover water om in 

ijs. Doe een stukje spons in een beker. Leg 

daar een ijsklontje op. Zorg dat de anderen 

dit niet zien. Giet nu een beetje water uit een 

glas in de beker. De spons zuigt het water op. 

Draai de beker nu om. Wat komt eruit? Het 

ijsklontje!

2  Laat de kinderen hun goocheltruc met een 

mobieltje of digitale camera filmen en insturen 

naar Goochel Stars (www.goochelstars.nl).

3  Laat de kinderen uit de bovenbouw een 

spreekbeurt of werkstuk maken over 

goochelen. Tips van Malmberg zijn te 

vinden op: http://www.spreekbeurten.nu/

spreekbeurten.asp.


