
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat een 

Sprookjesbundel  

Dit document bevat een verzameling van verschillende  sprookjes met daarbij
horende opdrachten. 
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horende opdrachten.  

Jacinta Timmers 



a) Maak samen een zelf bedacht sprookje. Ga in een kring zitten. De eerste persoon in 

de kring begint met de eerste zin: Er was eens… de volgende in de rij gaat verder: Er 

was eens een prinses in een land hier ver vandaan… de derde in de rij gaat verder 

met de volgende zin tot dat de hele kring geweest is en jullie samen een grappig/gek 

sprookje bedacht hebben. 

 

b) De leraar/lerares heeft meegeschreven met jullie sprookje en deze tekst ontvangen 

jullie van hem/haar. Probeer in tweetallen uit dit rare/gekke/grapp

mooi en goedlopend verhaal te maken. 

 

op en vouwt het papier zo om dat ook alleen zijn tweede zin te lezen is. Jullie gaan zo 

door tot het papier op is. Hoe zi

logisch of geen touw aan vast te knopen? 

 

d) Op de volgende pagina zie je een opgavenblad. In elk hokje teken of schrijf je een 

dier/ding/figuur/mens bijv.: een schaap, een huis, een sleutel, een ladder, een 

telefoon, een bloem, een broodje, een vlinder. 

Maak samen een zelf bedacht sprookje. Ga in een kring zitten. De eerste persoon in 

de kring begint met de eerste zin: Er was eens… de volgende in de rij gaat verder: Er 

was eens een prinses in een land hier ver vandaan… de derde in de rij gaat verder 

e volgende zin tot dat de hele kring geweest is en jullie samen een grappig/gek 

sprookje bedacht hebben.  

De leraar/lerares heeft meegeschreven met jullie sprookje en deze tekst ontvangen 

jullie van hem/haar. Probeer in tweetallen uit dit rare/gekke/grappige sprookje een 

mooi en goedlopend verhaal te maken.  

c) Schrijf samen een zelf bedacht sprookje! 

Vorm tweetallen.  

Op een blad papier schrijven jullie een 

zelfbedachte titel voor een sprookje. Bijvoorbeeld: 

de  verdwenen prinses.  

een van de twee begint. Je schrijft 

op, die met het thema te maken zou kunnen 

hebben. Bijvoorbeeld: er was eens een heel mooi 

meisje in een land hier ver vandaan en ze was 

verliefd op een knappe prins.  

Deze twee zinnen schrijf je bovenaan het papier

Je vouwt het papier zo om, dat alleen de tweede 

zin te lezen is. De eerste zin kan jouw partner niet 

meer lezen. Jouw partner schrijft ook twee zinnen 

op en vouwt het papier zo om dat ook alleen zijn tweede zin te lezen is. Jullie gaan zo 

door tot het papier op is. Hoe ziet jullie zelfbedachte sprookje eruit? Is het een beetje 

logisch of geen touw aan vast te knopen?  

Op de volgende pagina zie je een opgavenblad. In elk hokje teken of schrijf je een 

dier/ding/figuur/mens bijv.: een schaap, een huis, een sleutel, een ladder, een 

telefoon, een bloem, een broodje, een vlinder.  

Maak samen een zelf bedacht sprookje. Ga in een kring zitten. De eerste persoon in 

de kring begint met de eerste zin: Er was eens… de volgende in de rij gaat verder: Er 

was eens een prinses in een land hier ver vandaan… de derde in de rij gaat verder 

e volgende zin tot dat de hele kring geweest is en jullie samen een grappig/gek 

De leraar/lerares heeft meegeschreven met jullie sprookje en deze tekst ontvangen 

ige sprookje een 

Schrijf samen een zelf bedacht sprookje! 

Op een blad papier schrijven jullie een 

zelfbedachte titel voor een sprookje. Bijvoorbeeld: 

Je schrijft twee zinnen 

op, die met het thema te maken zou kunnen 

hebben. Bijvoorbeeld: er was eens een heel mooi 

e in een land hier ver vandaan en ze was 

 

Deze twee zinnen schrijf je bovenaan het papier. 

ier zo om, dat alleen de tweede 

zin te lezen is. De eerste zin kan jouw partner niet 

meer lezen. Jouw partner schrijft ook twee zinnen 

op en vouwt het papier zo om dat ook alleen zijn tweede zin te lezen is. Jullie gaan zo 

et jullie zelfbedachte sprookje eruit? Is het een beetje 

Op de volgende pagina zie je een opgavenblad. In elk hokje teken of schrijf je een 

dier/ding/figuur/mens bijv.: een schaap, een huis, een sleutel, een ladder, een 



Als je hiermee klaar bent knip je de hokjes uit. Je legt ze omgekeerd op de tafel. Dit 

spel kun je in groepen spelen maar ook in tweetallen. Elke ronde pakken je per 

persoon vijf willekeurige kaartjes. Met deze vijf kaartjes ga je nu een (fantasie) 

verhaal vertellen.  

Variatie: Je vormt een groepje van 5. Ieder kiest 1 plaatje uit. Degene die begint,  

begint met het sprookje: “er was eens een schaap…” De volgende kijkt op zijn kaartje 

en vult zo het verhaal aan. Jullie maken samen een sprookje, totdat de laatste van 

het groepje het sprookje beëindigd. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

e) Veel versies van sprookjes verschillen. Zo is er bijvoorbeeld 

een versie van Doornroosje, waar ze zwanger wordt in haar 

slaap en zelfs in haar slaap het kind krijgt. Deze versie kenden 

 

De volgende opdrachten zijn geïnspireerd door de opdrachten  van het Goethe 

Instituut.  Teksten en opgaven zijn veranderd, vernieuwd, aangepast of uitgebreid.

 

f) In het onderstaande sprookje staan verschillende verkeerde zinnen of woorden, die 

niet in het sprookje passen. (Zinnen uit andere sprookjes, woorden uit de moderne 

tijd, niet passende inhoud) Zoek in tweetallen deze zinnen en woorden en markeer ze 

in de tekst.  

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken: 

Nederlands 
hield veel van haar 

eenvoudig 

het fluweel 

netjes 

dadelijk 

rondsnuffelen 

het schortje 

het snoep 

de nachtmuts 

mankeren 

de boosdoener 

knippen 

onmiddellijk 

Veel versies van sprookjes verschillen. Zo is er bijvoorbeeld 

een versie van Doornroosje, waar ze zwanger wordt in haar 

slaap en zelfs in haar slaap het kind krijgt. Deze versie kenden 

jullie vast niet!  

Iedereen neemt sprookjes 

anders waar of onthoudt ze op 

een andere manier. Vertel 

elkaar de volgende sprookjes 

en spreek met elkaar over de verschillen en 

overeenkomsten.  

Bijv.: De kikkerkoning en Sneeuwwitje. 

De volgende opdrachten zijn geïnspireerd door de opdrachten  van het Goethe 

Teksten en opgaven zijn veranderd, vernieuwd, aangepast of uitgebreid.

In het onderstaande sprookje staan verschillende verkeerde zinnen of woorden, die 

rookje passen. (Zinnen uit andere sprookjes, woorden uit de moderne 

tijd, niet passende inhoud) Zoek in tweetallen deze zinnen en woorden en markeer ze 

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken:  

Duits 
lieben 

einfach 

der Samt 

ordentlich/gepflegt 

sofort  

herumstreunen 

das Schürzchen  

die Süßigkeiten  

die Nachtmütze  

fehlen  

der Übeltäter 

schneiden 

unmittelbar 

en spreek met elkaar over de verschillen en 

Bijv.: De kikkerkoning en Sneeuwwitje.  

De volgende opdrachten zijn geïnspireerd door de opdrachten  van het Goethe 

Teksten en opgaven zijn veranderd, vernieuwd, aangepast of uitgebreid. 

In het onderstaande sprookje staan verschillende verkeerde zinnen of woorden, die 

rookje passen. (Zinnen uit andere sprookjes, woorden uit de moderne 

tijd, niet passende inhoud) Zoek in tweetallen deze zinnen en woorden en markeer ze 



Er was eens een lief klein meisje; iedereen die haar zag hield veel van haar, maar haar 

grootmoeder wel het allermeest, en die wist eenvoudig niet, wat ze het kind allemaal zou 

willen geven. Op een keer gaf ze de jong

goed stond en ze nooit meer iets anders droeg, werd ze voortaan enkel maar Roodkapje 

genoemd. Op een dag zei haar moeder: "Kom, 

Roodkapje, hier heb je een telefoon en een fles 

wijn, breng dat eens naar je g

zwak en ziek en het zal haar goed doen. Ga er 

heen voor het te warm wordt, en als je het dorp uit 

bent, loop dan netjes en ga niet van het pad af, 

want anders val je nog en breekt de fles, en dan 

heeft grootmoeder niets.  

"Ik zal goed oppassen," zei Roodkapje tegen haar 

moeder en ze gaf er haar de hand op. 

Grootmoeder woonde buiten in het bos, 24 uur 

van het dorp vandaan. Toen Roodkapje in het bos was gekomen, kwam ze de wolf tegen. 

Maar Roodkapje wist niet dat het een gevaarlijk dier was 

"Goedemorgen, Roodkapje," zei hij. "Dag, Wolf." 

Roodkapje?" - "Naar grootmoeder, Wolf." 

telefoon en wijn. We hebben gisteren de wijn gebro

ziek en hiermee kan ze wat op krachten komen." 

grootmoeder dan?" - "Nog ruim een kwartier lopen verder het bos in, onder de drie grote 

eiken staat haar huisje, gemaakt van koek en snoep, en

het vast wel," zei Roodkapje. De wolf dacht bij zichzelf: "Dat jonge malse ding is een heerlijk 

hapje, dat zal nog beter smaken dan die oude vrouw; als je slim te werk gaat, kan je ze 

Er was eens een lief klein meisje; iedereen die haar zag hield veel van haar, maar haar 

grootmoeder wel het allermeest, en die wist eenvoudig niet, wat ze het kind allemaal zou 

willen geven. Op een keer gaf ze de jongen een rood fluwelen mutsje, en omdat het haar zo 

goed stond en ze nooit meer iets anders droeg, werd ze voortaan enkel maar Roodkapje 

genoemd. Op een dag zei haar moeder: "Kom, 

Roodkapje, hier heb je een telefoon en een fles 

wijn, breng dat eens naar je grootmoeder. Ze is 

zwak en ziek en het zal haar goed doen. Ga er 

heen voor het te warm wordt, en als je het dorp uit 

bent, loop dan netjes en ga niet van het pad af, 

want anders val je nog en breekt de fles, en dan 

assen," zei Roodkapje tegen haar 

moeder en ze gaf er haar de hand op. 

Grootmoeder woonde buiten in het bos, 24 uur 

van het dorp vandaan. Toen Roodkapje in het bos was gekomen, kwam ze de wolf tegen. 

Maar Roodkapje wist niet dat het een gevaarlijk dier was en bang was ze al helemaal niet. 

"Goedemorgen, Roodkapje," zei hij. "Dag, Wolf." - "En waar ga je zo vroeg naar toe, 

"Naar grootmoeder, Wolf." - "En wat heb je daar onder je schortje?" 

telefoon en wijn. We hebben gisteren de wijn gebrouwen en grootmoeder is wat zwak en 

ziek en hiermee kan ze wat op krachten komen." - "Zeg Roodkapje, waar woont je 

"Nog ruim een kwartier lopen verder het bos in, onder de drie grote 

eiken staat haar huisje, gemaakt van koek en snoep, en beneden is een notenhaag, je kent 

het vast wel," zei Roodkapje. De wolf dacht bij zichzelf: "Dat jonge malse ding is een heerlijk 

hapje, dat zal nog beter smaken dan die oude vrouw; als je slim te werk gaat, kan je ze 

allebei pakken." Hij bleef nog een poosje naast Roodkapje 

meelopen, en zei: "Kijk, Roodkapje, wat een mooie appels 

aan de bomen, waarom kijk je niet wat om je heen? En heb 

je wel in gaten hoe heerlijk de vogels zingen? Jij loopt 

maar recht toe recht aan alsof je snel naar school moet en 

dat terwijl het hier vandaag zo mooi is." 

 

Roodkapje keek eens rond en toen ze zag hoe de 

zonnestralen door de bomen dansten en hoeveel mooie 

appels er overal hingen, dacht ze: "Als ik voor grootmoeder 

deze appels meebreng, zal ze dat heerlijk vinden; het is 

Er was eens een lief klein meisje; iedereen die haar zag hield veel van haar, maar haar 

grootmoeder wel het allermeest, en die wist eenvoudig niet, wat ze het kind allemaal zou 

en een rood fluwelen mutsje, en omdat het haar zo 

goed stond en ze nooit meer iets anders droeg, werd ze voortaan enkel maar Roodkapje 

van het dorp vandaan. Toen Roodkapje in het bos was gekomen, kwam ze de wolf tegen. 

en bang was ze al helemaal niet. 

"En waar ga je zo vroeg naar toe, 

"En wat heb je daar onder je schortje?" - "een 

uwen en grootmoeder is wat zwak en 

"Zeg Roodkapje, waar woont je 

"Nog ruim een kwartier lopen verder het bos in, onder de drie grote 

beneden is een notenhaag, je kent 

het vast wel," zei Roodkapje. De wolf dacht bij zichzelf: "Dat jonge malse ding is een heerlijk 

hapje, dat zal nog beter smaken dan die oude vrouw; als je slim te werk gaat, kan je ze 

osje naast Roodkapje 

meelopen, en zei: "Kijk, Roodkapje, wat een mooie appels 

aan de bomen, waarom kijk je niet wat om je heen? En heb 

je wel in gaten hoe heerlijk de vogels zingen? Jij loopt 

maar recht toe recht aan alsof je snel naar school moet en 

 

Roodkapje keek eens rond en toen ze zag hoe de 

zonnestralen door de bomen dansten en hoeveel mooie 

appels er overal hingen, dacht ze: "Als ik voor grootmoeder 

deze appels meebreng, zal ze dat heerlijk vinden; het is 



nog zo vroeg, dat ik toch wel op tijd kom." En ze ging van het pad af tussen de bomen om de 

appels te plukken. En telkens als ze er één geplukt had, dacht ze dat er verderop nog een 

mooiere hing en zo raakte ze steeds dieper het bos in. Maar de wolf ging 

huis van grootmoeder en klopte aan de deur: "Wie is daar?" 

en met wijn, doe de deur maar open!" 

zwak en kan niet opstaan." De wolf drukte op de klink, de de

woord te zeggen sprong hij naar het bed en at de grootmoeder op. Toen trok hij haar kleren 

aan, zette haar nachtmuts op, deed de computer uit, ging in haar bed liggen en trok de 

gordijnen dicht. 

Roodkapje had ondertussen een h

dragen, dacht ze weer aan grootmoeder en ging ze op weg naar haar toe. Ze was verbaasd 

dat de deur openstond en toen ze de kamer binnenkwam, vond ze het er zo vreemd dat ze 

hap. 

Toen de wolf zo zijn honger gestild had ging hij weer heerlijk in het bed liggen, begon heel 

hard te snurken en hij sliep 100 jaar. 

Toen kwam net de slager met zijn auto voorbij en die dacht: "Wat snurkt 

eens kijken of haar wat mankeert." Hij kwam in de kamer en toen hij voor het bed stond zag 

hij dat de wolf erin lag. "Vind ik je hier, ouwe boosdoener," zei hij, "ik heb lang naar je 

gezocht." Hij wilde net gaan schieten, maar toen hij zijn g

ineens dat de wolf de oude vrouw misschien had opgegeten en dat ze misschien nog te 

redden was. Hij schoot niet maar begon met een cirkelzaag de buik van de slapende wolf 

open te knippen. Na een paar knippen zag hij een rood 

knippen sprong het meisje eruit en riep: "O, wat ben ik bang geweest, wat was het donker in 

g zo vroeg, dat ik toch wel op tijd kom." En ze ging van het pad af tussen de bomen om de 

appels te plukken. En telkens als ze er één geplukt had, dacht ze dat er verderop nog een 

mooiere hing en zo raakte ze steeds dieper het bos in. Maar de wolf ging met

huis van grootmoeder en klopte aan de deur: "Wie is daar?" - "Roodkapje, met een telefoon 

en met wijn, doe de deur maar open!" - "Druk maar op de klink," riep grootmoeder, "ik ben te 

zwak en kan niet opstaan." De wolf drukte op de klink, de deur sprong open, en zonder één 

woord te zeggen sprong hij naar het bed en at de grootmoeder op. Toen trok hij haar kleren 

aan, zette haar nachtmuts op, deed de computer uit, ging in haar bed liggen en trok de 

Roodkapje had ondertussen een heleboel appels geplukt en toen ze er geen één meer kon 

dragen, dacht ze weer aan grootmoeder en ging ze op weg naar haar toe. Ze was verbaasd 

dat de deur openstond en toen ze de kamer binnenkwam, vond ze het er zo vreemd dat ze 

dacht: "Wat vind ik het hier griezelig vandaag, terwijl ik 

hier anders zo graag ben." Ze riep: “Spiegeltje, spiegeltje 

aan de wand, wie is de mooiste van het hele land?”

er kwam geen antwoord. Toen liep ze naar het bed en 

schoof de gordijnen opzij. Daar lag grootmoeder met haar

muts over haar gezicht en ze zag er erg vreemd uit. "O 

grootmoeder, wat heb je grote oren!" - "Dat is om je beter 

te kunnen horen." - "Maar grootmoeder, wat heb je grote 

ogen!" - "Dat is om je beter te kunnen zien." 

grootmoeder, wat heb je grote handen!" 

beter te kunnen pakken." - "Maar grootmoeder, wat heb je 

een verschrikkelijk grote bek!" - "Dat is om je beter op te 

kunnen vreten." En nauwelijks had de wolf dat gezegd of 

hij sprong uit bed en verslond het arme Roodkapje in één 

Toen de wolf zo zijn honger gestild had ging hij weer heerlijk in het bed liggen, begon heel 

hard te snurken en hij sliep 100 jaar.  

Toen kwam net de slager met zijn auto voorbij en die dacht: "Wat snurkt de oma

eens kijken of haar wat mankeert." Hij kwam in de kamer en toen hij voor het bed stond zag 

hij dat de wolf erin lag. "Vind ik je hier, ouwe boosdoener," zei hij, "ik heb lang naar je 

gezocht." Hij wilde net gaan schieten, maar toen hij zijn geweer richtte bedacht hij zich 

ineens dat de wolf de oude vrouw misschien had opgegeten en dat ze misschien nog te 

redden was. Hij schoot niet maar begon met een cirkelzaag de buik van de slapende wolf 

open te knippen. Na een paar knippen zag hij een rood kapje glimmen en na nog een paar 

knippen sprong het meisje eruit en riep: "O, wat ben ik bang geweest, wat was het donker in 

g zo vroeg, dat ik toch wel op tijd kom." En ze ging van het pad af tussen de bomen om de 

appels te plukken. En telkens als ze er één geplukt had, dacht ze dat er verderop nog een 

meteen naar het 

"Roodkapje, met een telefoon 

"Druk maar op de klink," riep grootmoeder, "ik ben te 

ur sprong open, en zonder één 

woord te zeggen sprong hij naar het bed en at de grootmoeder op. Toen trok hij haar kleren 

aan, zette haar nachtmuts op, deed de computer uit, ging in haar bed liggen en trok de 

eleboel appels geplukt en toen ze er geen één meer kon 

dragen, dacht ze weer aan grootmoeder en ging ze op weg naar haar toe. Ze was verbaasd 

dat de deur openstond en toen ze de kamer binnenkwam, vond ze het er zo vreemd dat ze 

griezelig vandaag, terwijl ik 

“Spiegeltje, spiegeltje 

aan de wand, wie is de mooiste van het hele land?” maar 

geen antwoord. Toen liep ze naar het bed en 

schoof de gordijnen opzij. Daar lag grootmoeder met haar 

muts over haar gezicht en ze zag er erg vreemd uit. "O 

"Dat is om je beter 

"Maar grootmoeder, wat heb je grote 

"Dat is om je beter te kunnen zien." - "Maar 

anden!" - "Dat is om je 

"Maar grootmoeder, wat heb je 

"Dat is om je beter op te 

kunnen vreten." En nauwelijks had de wolf dat gezegd of 

hij sprong uit bed en verslond het arme Roodkapje in één 

Toen de wolf zo zijn honger gestild had ging hij weer heerlijk in het bed liggen, begon heel 

de oma hard, ik zal 

eens kijken of haar wat mankeert." Hij kwam in de kamer en toen hij voor het bed stond zag 

hij dat de wolf erin lag. "Vind ik je hier, ouwe boosdoener," zei hij, "ik heb lang naar je 

eweer richtte bedacht hij zich 

ineens dat de wolf de oude vrouw misschien had opgegeten en dat ze misschien nog te 

redden was. Hij schoot niet maar begon met een cirkelzaag de buik van de slapende wolf 

kapje glimmen en na nog een paar 

knippen sprong het meisje eruit en riep: "O, wat ben ik bang geweest, wat was het donker in 



de buik van de wolf!" En toen kwam de oude grootmoeder 

ook nog levend tevoorschijn, al kon ze haast niet ademen. 

Roodkapje haalde snel een paar grote blokken hout die ze 

in de buik van de wolf stopten en toen hij wakker werd, 

wilde hij wegspringen, maar de stenen waren zo zwaar dat 

hij onmiddellijk viel en dood was.

Nu waren ze alle drie blij. De slager

wolf af en trok daarmee naar huis, de grootmoeder keek op 

de telefoon en dronk van de wijn, die Roodkapje had 

meegebracht, en die maakte haar beter. Maar Roodkapje 

dacht: "Zolang ik leef, zal ik nooit meer alleen van het pad 

afgaan en het bos inlopen, wanneer mi

verboden heeft." 

Quelle: https://www.grimmstories.com/nl/grimm_sprookjes/roodkapje

 

Over de tekst:   

g) Waarom is Roodkapje niet gelijk doorgegaan naar haar oma, maar heeft ze de 

appels geplukt?  

 

h) Waarom gaat de wolf niet samen met Roodkapje naar haar oma? 

 

i) Waarom gaat de slager bij oma naar binnen? 

 

j) Zoals jullie nu gelezen hebben, heeft Roodkapje haar kapje van haar oma 

gekregen.Dit kapje kan ook wel als een klederdracht gezien worden. Welke 

Nederlandse klederdrachten kennen jullie? Wie in Nederland draagt tegenwoordig 

nog klederdracht of een bepaald vastgelegd kostuum? 

 

Gelegenheid 

op school 

op het werk 

nij een Sweet-16  

in de disco 

bij het wandelen 

En toen kwam de oude grootmoeder 

ook nog levend tevoorschijn, al kon ze haast niet ademen. 

snel een paar grote blokken hout die ze 

in de buik van de wolf stopten en toen hij wakker werd, 

wilde hij wegspringen, maar de stenen waren zo zwaar dat 

hij onmiddellijk viel en dood was. 

slager stroopte de pels van de 

f en trok daarmee naar huis, de grootmoeder keek op 

de telefoon en dronk van de wijn, die Roodkapje had 

meegebracht, en die maakte haar beter. Maar Roodkapje 

dacht: "Zolang ik leef, zal ik nooit meer alleen van het pad 

afgaan en het bos inlopen, wanneer mijn moeder dat 

https://www.grimmstories.com/nl/grimm_sprookjes/roodkapje 

Roodkapje niet gelijk doorgegaan naar haar oma, maar heeft ze de 

Waarom gaat de wolf niet samen met Roodkapje naar haar oma?  

Waarom gaat de slager bij oma naar binnen?  

Zoals jullie nu gelezen hebben, heeft Roodkapje haar kapje van haar oma 

Dit kapje kan ook wel als een klederdracht gezien worden. Welke 

Nederlandse klederdrachten kennen jullie? Wie in Nederland draagt tegenwoordig 

nog klederdracht of een bepaald vastgelegd kostuum?  

Ja/Wat?  Nee – Wat draagt men 

dan?  

  

  

  

  

  

Roodkapje niet gelijk doorgegaan naar haar oma, maar heeft ze de 

 

Zoals jullie nu gelezen hebben, heeft Roodkapje haar kapje van haar oma 

Dit kapje kan ook wel als een klederdracht gezien worden. Welke 

Nederlandse klederdrachten kennen jullie? Wie in Nederland draagt tegenwoordig 

Wat draagt men 



op zondagen   

in de kerk   

als toerist in een land   

in een restaurant   

in de sportschool   

op de universiteit    

op een bruiloft    

bij een communie    

als priester   

 

k) In het sprookje Sneeuwwitje komen verschillende figuren voor: Sneeuwwitje, de 

jager, de dwergen, de prins etc. Schrijf bij alle figuren uit het sprookje hoe jij je de 

figuren voorstelt: Hoe zien ze eruit? Wat hebben ze aan? Hoe gaan ze met elkaar 

om? Wat zijn de eigenschappen van de figuren? De informatie hoeft niet uit het 

originele sprookje zelf te komen. Je mag ook je fantasie gebruiken! Voor deze 

opdracht kun je ook andere sprookjes gebruiken, zoals Doornroosje, Assepoester of 

Rapunzel. (voor de het sprookjes: https://www.beleven.org/verhalen/grimm/). 

 

Sneeuwwitje 

 

 

Doornroosje  

 

 

 

Assepoester 

 

 

 

 

Rapunzel  

 

 

 

 

 

Meisje, zwarte haren, witte huid… etc.  

 

 

 



Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken: 

Duits 

das Haar / die Haare 

schön 

gemein 

gefährlich 

das Kleid 

die Hose 

hübsch 

braun 

rot 

schwart 

blond 

liebenswert 

die Eifersucht 

 

l) Jullie lezen het sprookje “Tafeltje dek je”. 

(https://www.beleven.org/verhaal/tafeltje_dek_je_ezeltje_strek_je_en_knuppel_uit_de

_zak)  

Gisterenavond om 9 uur is het Tafeltje van 

tafeltje dekje gestolen! De eerste zoon van 

de kleermaker is ten einde raad. Hoe krijgt 

hij nu dat lekkere eten op tafel, z

moeten koken? Omdat het Tafeltje zo snel 

mogelijk terug bij zijn eigenaar moet 

komen, zal een verhoor moeten 

plaatsvinden. De politie heeft al 3 

verdachte personen gevonden. 

De drie verdachten verlaten het lokaal en 

spreken buiten het lokaal een 

waren alle drie niet om 9 uur op 

Na ongeveer 10 minuten komt de eerste verdachte naar binnen. De rechtszaak begint.  De 

groep stelt aan de verdachte verschillende vragen en de verdachte beantwoord deze vragen 

zo goed mogelijk. Na weer enkele minuten wordt de tweede verdachte binnen gelaten. De 

groep mag ook aan deze verdachte weer vragen stellen. Weer later komt de derde verdachte 

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken:  

Nederlands  

het haar / de haren 

mooi 

gemeen 

gevaarlijk 

de jurk  

de broek 

knap  

bruin 

rood 

zwart  

blond 

lief  

de jaloezie 

Jullie lezen het sprookje “Tafeltje dek je”. 

https://www.beleven.org/verhaal/tafeltje_dek_je_ezeltje_strek_je_en_knuppel_uit_de

Gisterenavond om 9 uur is het Tafeltje van 

De eerste zoon van 

de kleermaker is ten einde raad. Hoe krijgt 

hij nu dat lekkere eten op tafel, zonder te 

Omdat het Tafeltje zo snel 

mogelijk terug bij zijn eigenaar moet 

komen, zal een verhoor moeten 

plaatsvinden. De politie heeft al 3 

verdachte personen gevonden.  

De drie verdachten verlaten het lokaal en 

spreken buiten het lokaal een alibi af. Zij 

waren alle drie niet om 9 uur op het plaats delict… 

Na ongeveer 10 minuten komt de eerste verdachte naar binnen. De rechtszaak begint.  De 

groep stelt aan de verdachte verschillende vragen en de verdachte beantwoord deze vragen 

jk. Na weer enkele minuten wordt de tweede verdachte binnen gelaten. De 

groep mag ook aan deze verdachte weer vragen stellen. Weer later komt de derde verdachte 

https://www.beleven.org/verhaal/tafeltje_dek_je_ezeltje_strek_je_en_knuppel_uit_de

Na ongeveer 10 minuten komt de eerste verdachte naar binnen. De rechtszaak begint.  De 

groep stelt aan de verdachte verschillende vragen en de verdachte beantwoord deze vragen 

jk. Na weer enkele minuten wordt de tweede verdachte binnen gelaten. De 

groep mag ook aan deze verdachte weer vragen stellen. Weer later komt de derde verdachte 



binnen. Als de verdachten elkaar tegenspreken of andere antwoorden op de vragen geven, 

lijkt hun verhaal niet waterdicht te zijn. De persoon, die aangesteld is als rechter, geeft het 

beslissende eindoordeel.  

Variatie: Als de verdachten het lokaal verlaten, gaat er ook een advocaat mee. De advocaat 

mag ongemakkelijke vragen afwijzen of over het antw

 

Variatie: Wie heeft het muiltje van Assepoester gestolen?Wie heeft de gouden bal gestolen?

Wie heeft het haar van Rapunzel afgeknipt? Wie heeft er in het huisje van de zeven dwergen 

ingebroken?  

 

m) Schrijf in tweetallen een 

(mondeling) het eindproduct in de klas. 

 

 

 

heks Rapunzel op in een toren: Welke straf zal zij krijgen? Wordt 

ze aangeklaagd voor ontvoering en opsluiting? Wie zullen er 

getuigen? 

een appel: Zal zij worden aangeklaagd voor 

haar straf zijn?  

afpakken: Zal ook hij worden vervolgd voor manipulatie? 

Deze misdadigers moeten op een eerlijke wijze 

worden. Speel een rollenspel met de klas. 

Nodig: Een rechter, 

verdediger, een aanklager en getuigen. 

Geef de booswichten een eerlijk proces en probeer ze ook op 

een goede manier te verdedigen!  

 
 
 
 
 
 
 
 

binnen. Als de verdachten elkaar tegenspreken of andere antwoorden op de vragen geven, 

n verhaal niet waterdicht te zijn. De persoon, die aangesteld is als rechter, geeft het 

Variatie: Als de verdachten het lokaal verlaten, gaat er ook een advocaat mee. De advocaat 

mag ongemakkelijke vragen afwijzen of over het antwoord met de verdachten spreken. 

Variatie: Wie heeft het muiltje van Assepoester gestolen?Wie heeft de gouden bal gestolen?

Wie heeft het haar van Rapunzel afgeknipt? Wie heeft er in het huisje van de zeven dwergen 

Schrijf in tweetallen een rap over een door jullie uitgekozen sprookje. Presenteer 

(mondeling) het eindproduct in de klas.  

n) In sprookjes komen veel schurken voor. Zo sluit bijv. de 

heks Rapunzel op in een toren: Welke straf zal zij krijgen? Wordt 

ze aangeklaagd voor ontvoering en opsluiting? Wie zullen er 

getuigen? De boze stiefmoeder wil Sneeuwwitje vergiftigen met 

een appel: Zal zij worden aangeklaagd voor moord? Wat zal 

haar straf zijn?  En Repelsteeltje wil met een list het kindje 

afpakken: Zal ook hij worden vervolgd voor manipulatie? 

Deze misdadigers moeten op een eerlijke wijze 

worden. Speel een rollenspel met de klas.  

Nodig: Een rechter, advocaat van de misdadiger, een 

verdediger, een aanklager en getuigen.  

Geef de booswichten een eerlijk proces en probeer ze ook op 

een goede manier te verdedigen!   

binnen. Als de verdachten elkaar tegenspreken of andere antwoorden op de vragen geven, 

n verhaal niet waterdicht te zijn. De persoon, die aangesteld is als rechter, geeft het 

Variatie: Als de verdachten het lokaal verlaten, gaat er ook een advocaat mee. De advocaat 

oord met de verdachten spreken.  

Variatie: Wie heeft het muiltje van Assepoester gestolen?Wie heeft de gouden bal gestolen? 

Wie heeft het haar van Rapunzel afgeknipt? Wie heeft er in het huisje van de zeven dwergen 

rap over een door jullie uitgekozen sprookje. Presenteer 

voor. Zo sluit bijv. de 

heks Rapunzel op in een toren: Welke straf zal zij krijgen? Wordt 

ze aangeklaagd voor ontvoering en opsluiting? Wie zullen er 

Sneeuwwitje vergiftigen met 

moord? Wat zal 

et een list het kindje 

afpakken: Zal ook hij worden vervolgd voor manipulatie?  

Deze misdadigers moeten op een eerlijke wijze veroordeeld 

advocaat van de misdadiger, een 

Geef de booswichten een eerlijk proces en probeer ze ook op 



o) Figuren uit jouw favoriete sprookje gaan naar de 

psycholoog. Schrijf een korte tekst over welke problemen er 

bij de psycholoog besproken kunnen worden. Welk advies 

zou de psycholoog aan de sprookjesfiguren kunnen geven? 

Komt er een oplossing voor hun probl

oplossing verzinnen?  

Bijv.:  

Assepoester: Mijn stiefzusters pesten mij elke dag en laten 

mij alle vervelende klusjes opknappen. 

Psycholoog: …. 

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken: 

Duits 

mobben 

eine unschöne Arbeit machen

die Stiefschwester 

eifersucht 

emorden 

das Gespräch 

kommunizieren 

die böse Königin 

 

p) Rapunzel mag van haar stiefmoeder niet uit de toren, omdat zij haar het liefste voor 

altijd bij haar wil houden. Deze problemen zijn er ook in de tegenwoordige tijd, maar 

dan natuurlijk niet met een toren. De stiefmoeder van Sneeuwwitje is jaloers op haar,

omdat zij zo mooi is. Jaloezie is ook een probleem uit de tegenwoordige tijd. 

Bedenk in tweetallen hoe je deze problemen van de sprookjesfiguren in onze eigen 

tijd kunt plaatsen. Schrijf hierover samen een korte tekst. Probeer zo veel mogelijk 

problemen uit zo veel mogelijk verschillende sprookjes in jullie tekst te verwerken en 

ook de link met de tegenwoordige tijd te leggen. 

 

 

 

 

 

Figuren uit jouw favoriete sprookje gaan naar de 

psycholoog. Schrijf een korte tekst over welke problemen er 

bij de psycholoog besproken kunnen worden. Welk advies 

zou de psycholoog aan de sprookjesfiguren kunnen geven? 

Komt er een oplossing voor hun probleem of kun je geen 

 

Assepoester: Mijn stiefzusters pesten mij elke dag en laten 

mij alle vervelende klusjes opknappen.  

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken:  

Nederlands 

pesten 

eine unschöne Arbeit machen opknappen 

de stiefzus 

jaloezie 

vermoorden  

het gesprek 

communiceren 

de boze koningin  

Rapunzel mag van haar stiefmoeder niet uit de toren, omdat zij haar het liefste voor 

altijd bij haar wil houden. Deze problemen zijn er ook in de tegenwoordige tijd, maar 

dan natuurlijk niet met een toren. De stiefmoeder van Sneeuwwitje is jaloers op haar,

omdat zij zo mooi is. Jaloezie is ook een probleem uit de tegenwoordige tijd. 

Bedenk in tweetallen hoe je deze problemen van de sprookjesfiguren in onze eigen 

tijd kunt plaatsen. Schrijf hierover samen een korte tekst. Probeer zo veel mogelijk 

uit zo veel mogelijk verschillende sprookjes in jullie tekst te verwerken en 

ook de link met de tegenwoordige tijd te leggen.  

Rapunzel mag van haar stiefmoeder niet uit de toren, omdat zij haar het liefste voor 

altijd bij haar wil houden. Deze problemen zijn er ook in de tegenwoordige tijd, maar 

dan natuurlijk niet met een toren. De stiefmoeder van Sneeuwwitje is jaloers op haar, 

omdat zij zo mooi is. Jaloezie is ook een probleem uit de tegenwoordige tijd.  

Bedenk in tweetallen hoe je deze problemen van de sprookjesfiguren in onze eigen 

tijd kunt plaatsen. Schrijf hierover samen een korte tekst. Probeer zo veel mogelijk 

uit zo veel mogelijk verschillende sprookjes in jullie tekst te verwerken en 



 

r) Als Doornroosje geboren wordt, komen er twaalf feeën op bezoek. Alle twaalf feeën 

hebben een positieve wens voor Doornroosje. Alleen de eerste drie wensen worden 

in het sprookje zelf verteld, omdat na de derde goede fee, de boze fee de wensen 

onderbreekt met een vloek. De andere negen 

wensen krijgen wij niet te horen. Bedenk in 

tweetallen zelf twaalf wensen, die de Goede 

Feeën Doornroosje toegewenst zouden 

kunnen hebben. Dit mogen wensen zijn, die 

bij de tijd van Doornroosje passen, wensen 

die inhoudelijk in de sprookjeswereld passen, 

maar ook wensen die bij ons in de 

tegenwoordige tijd zouden kunnen passen. 

s) Wat zou jij een baby in de tegenwoordige tijd 

toewensen?  

t) Je komt op de bruiloft van Doornroosje en haar Prins in de tegenwoordige tijd. Welke 

cadeaus zou je nu meenemen? Bedenk in tweetallen verschillende cadeaus die je op 

een bruiloft kunt geven. Zet ook de Duitse vertaling erbij. 

 
Cadeaus in het Nederlands

 

 

 

 

 

 

q) Sprookjes zijn niet voor niets bedacht. De 

bedenker van de sprookjes, wilde zijn toehoorder vaak 

een wijze les meegeven. Bedenk in tweetallen wat de 

wijze les van de volgende sprookjes is. 

de sprookjes deze website: 

https://www.beleven.org/verhalen/.  

Roodkapje,  Vrouw Holle,  Sterredaalders. 

Bespreek in de groep: hebben jullie allemaal dezelfde 

wijze les gevonden?  

 

Als Doornroosje geboren wordt, komen er twaalf feeën op bezoek. Alle twaalf feeën 

hebben een positieve wens voor Doornroosje. Alleen de eerste drie wensen worden 

in het sprookje zelf verteld, omdat na de derde goede fee, de boze fee de wensen 

et een vloek. De andere negen 

wensen krijgen wij niet te horen. Bedenk in 

tweetallen zelf twaalf wensen, die de Goede 

Feeën Doornroosje toegewenst zouden 

kunnen hebben. Dit mogen wensen zijn, die 

bij de tijd van Doornroosje passen, wensen 

n de sprookjeswereld passen, 

maar ook wensen die bij ons in de 

tegenwoordige tijd zouden kunnen passen.  

Wat zou jij een baby in de tegenwoordige tijd 

Je komt op de bruiloft van Doornroosje en haar Prins in de tegenwoordige tijd. Welke 

zou je nu meenemen? Bedenk in tweetallen verschillende cadeaus die je op 

een bruiloft kunt geven. Zet ook de Duitse vertaling erbij.  

Cadeaus in het Nederlands Cadeaus in het Duits  

 

 

 

 

 

Sprookjes zijn niet voor niets bedacht. De 

bedenker van de sprookjes, wilde zijn toehoorder vaak 

een wijze les meegeven. Bedenk in tweetallen wat de 

wijze les van de volgende sprookjes is. Raadpleeg voor 

,  Vrouw Holle,  Sterredaalders.  

Bespreek in de groep: hebben jullie allemaal dezelfde 

Als Doornroosje geboren wordt, komen er twaalf feeën op bezoek. Alle twaalf feeën 

hebben een positieve wens voor Doornroosje. Alleen de eerste drie wensen worden 

in het sprookje zelf verteld, omdat na de derde goede fee, de boze fee de wensen 

Je komt op de bruiloft van Doornroosje en haar Prins in de tegenwoordige tijd. Welke 

zou je nu meenemen? Bedenk in tweetallen verschillende cadeaus die je op 

 



 

u) Is er een verschil tussen de cadeaus die men in Duitsland op een bruiloft geeft en die 

men in Nederland op een bruiloft het bruidspaar cadeau doet? 

vrienden etc.  

v) Bespreek in tweetallen

verschillen? Schrijf deze verschillen op en bespreek daarna klassikaal wat jullie 

gevonden hebben. Wie feliciteert wie? Hoeveel taart wordt er gegeten? Wordt er 

gedanst? Gezongen?  

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken: 

Duits 

der Kuchen 

der Geburtstag 

gratulieren 

das Geburtstagskind 

singen 

das Geschenk 

das Fest/die Feier 

die Girlanden 

 

 
w) In het “Bremers Dagblad” moet je een artikel schrijven 

Stadsmuzikanten (https://www.beleven.org/verhaal/de_bremer_stadsmuzikanten

Is er een verschil tussen de cadeaus die men in Duitsland op een bruiloft geeft en die 

men in Nederland op een bruiloft het bruidspaar cadeau doet? Vraag je familie, 

in tweetallen hoe verjaardagen in jouw land gevierd worden

Schrijf deze verschillen op en bespreek daarna klassikaal wat jullie 

Wie feliciteert wie? Hoeveel taart wordt er gegeten? Wordt er 

 

Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken:  

Nederlands 

de taart 

De verjaardag 

Feliciteren 

de jarige  

zingen 

het geschenk  

het feest 

de slingers 

In het “Bremers Dagblad” moet je een artikel schrijven over de Bremer 

https://www.beleven.org/verhaal/de_bremer_stadsmuzikanten

 

Je kunt een keuze maken uit verschillende 

artikelensoorten: 

-Een politiebericht: Roverbende gepakt door ezel, hond, 

kat en haan! 

-Een reclamebericht: Reclame voor een concert van “De 

Bremer Stadsmuzikanten”.  

-Een ingezonden brief aan een van de leden van de 

Bremer Stadsmuzikanten.  

-Een neutraal krantenartikel over het optreden van de 

Bremer Stadsmuzikanten.  

Is er een verschil tussen de cadeaus die men in Duitsland op een bruiloft geeft en die 

Vraag je familie, 

verjaardagen in jouw land gevierd worden Zijn er 

Schrijf deze verschillen op en bespreek daarna klassikaal wat jullie 

Wie feliciteert wie? Hoeveel taart wordt er gegeten? Wordt er 

over de Bremer 

https://www.beleven.org/verhaal/de_bremer_stadsmuzikanten)  

verschillende 

Een politiebericht: Roverbende gepakt door ezel, hond, 

Een reclamebericht: Reclame voor een concert van “De 

Een ingezonden brief aan een van de leden van de 

Een neutraal krantenartikel over het optreden van de 



Als hulpmiddel kun je de onderstaande woordenlijst gebruiken:  

Duits Nederlands 

die Räuberbande de roversbende 

der Esel de ezel 

der Hahn de haan 

die Katze de kat 

das Konzert het concert 

der Lärm het lawaai 

die Musik de muziek 

Musikspielen muziekspelen  

laut hard 

auflösen oplossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oplossing opdracht F) 

Er was eens een lief klein meisje; iedereen die haar zag hield veel van haar, maar haar 

grootmoeder wel het allermeest, en die wist eenvoudig niet, wat ze het kind allemaal zou 

willen geven. Op een keer gaf ze de jongen een rood fluwelen mutsje, en omdat het haar zo 

goed stond en ze nooit meer iets anders droeg, werd ze voortaan enkel maar Roodkapje 

genoemd. Op een dag zei haar moeder: "Kom, Roodkapje, hier heb je een telefoon en een 

fles wijn, breng dat eens naar je grootmoeder. Ze is zwak en ziek en het zal haar goed doen. 

Ga er heen voor het te warm wordt, en als je het dorp uit bent, loop dan netjes en ga niet van 

het pad af, want anders val je nog en breekt de fles, en dan heeft grootmoeder niets.  

"Ik zal goed oppassen," zei Roodkapje tegen haar moeder en ze gaf er haar de hand op. 

Grootmoeder woonde buiten in het bos, 24 uurvan het dorp vandaan. Toen Roodkapje in het 

bos was gekomen, kwam ze de wolf tegen. Maar Roodkapje wist niet dat het een gevaarlijk 

dier was en bang was ze al helemaal niet. "Goedemorgen, Roodkapje," zei hij. "Dag, Wolf." - 

"En waar ga je zo vroeg naar toe, Roodkapje?" - "Naar grootmoeder, Wolf." - "En wat heb je 

daar onder je schortje?" - "een telefoon en wijn. We hebben gisteren de wijn gebrouwen en 

grootmoeder is wat zwak en ziek en hiermee kan ze wat op krachten komen." - "Zeg 

Roodkapje, waar woont je grootmoeder dan?" - "Nog ruim een kwartier lopen verder het bos 

in, onder de drie grote eiken staat haar huisje, gemaakt van koek en snoep, en beneden is 

een notenhaag, je kent het vast wel," zei Roodkapje. De wolf dacht bij zichzelf: "Dat jonge 

malse ding is een heerlijk hapje, dat zal nog beter smaken dan die oude vrouw; als je slim te 

werk gaat, kan je ze allebei pakken." Hij bleef nog een poosje naast Roodkapje meelopen, 

en zei: "Kijk, Roodkapje, wat een mooie appels aan de bomen, waarom kijk je niet wat om je 

heen? En heb je wel in gaten hoe heerlijk de vogels zingen? Jij loopt maar recht toe recht 

aan alsof je snel naar school moet en dat terwijl het hier vandaag zo verrukkelijk is." 

 

Roodkapje keek eens rond en toen ze zag hoe de zonnestralen door de bomen dansten en 

hoeveel mooie appels er overal hingen, dacht ze: "Als ik voor grootmoeder deze appels 

meebreng, zal ze dat heerlijk vinden; het is nog zo vroeg, dat ik toch wel op tijd kom." En ze 

ging van het pad af tussen de bomen om de appels te plukken. En telkens als ze er één 

geplukt had, dacht ze dat er verderop nog een mooiere hing en zo raakte ze steeds dieper 

het bos in. Maar de wolf ging recht toe recht aan naar het huis van grootmoeder en klopte 

aan de deur: "Wie is daar?" - "Roodkapje, met een telefoon en met wijn, doe de deur maar 

open!" - "Druk maar op de klink," riep grootmoeder, "ik ben te zwak en kan niet opstaan." De 

wolf drukte op de klink, de deur sprong open, en zonder één woord te zeggen sprong hij naar 

het bed en at de grootmoeder op. Toen trok hij haar kleren aan, zette haar nachtmuts op, 

deed de computer uit, ging in haar bed liggen en trok de gordijnen dicht. 

Roodkapje had ondertussen een heleboel appels geplukt en toen ze er geen één meer kon 



dragen, dacht ze weer aan grootmoeder en ging ze op weg naar haar toe. Ze was verbaasd 

dat de deur openstond en toen ze de kamer binnenkwam, vond ze het er zo vreemd dat ze 

dacht: "Wat vind ik het hier griezelig vandaag, terwijl ik hier anders zo graag ben." Ze riep: 

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land?” maar er 

kwam geen antwoord. Toen liep ze naar het bed en schoof de gordijnen opzij. Daar lag 

grootmoeder met haar muts over haar gezicht en ze zag er erg vreemd uit. "O grootmoeder, 

wat heb je grote oren!" - "Dat is om je beter te kunnen horen." - "Maar grootmoeder, wat heb 

je grote ogen!" - "Dat is om je beter te kunnen zien." - "Maar grootmoeder, wat heb je grote 

handen!" - "Dat is om je beter te kunnen pakken." - "Maar grootmoeder, wat heb je een 

verschrikkelijk grote bek!" - "Dat is om je beter op te kunnen vreten." En nauwelijks had de 

wolf dat gezegd of hij sprong uit bed en verslond het arme Roodkapje in één hap. 

Toen de wolf zo zijn honger gestild had ging hij weer heerlijk in het bed liggen, begon heel 

hard te snurken en hij sliep 100 jaar. 

Toen kwam net de slagermet zijn autovoorbij en die dacht: "Wat snurkt de oma hard, ik zal 

eens kijken of haar wat mankeert." Hij kwam in de kamer en toen hij voor het bed stond zag 

hij dat de wolf erin lag. "Vind ik je hier, ouwe boosdoener," zei hij, "ik heb lang naar je 

gezocht." Hij wilde net gaan schieten, maar toen hij zijn geweer richtte bedacht hij zich 

ineens dat de wolf de oude vrouw misschien had opgegeten en dat ze misschien nog te 

redden was. Hij schoot niet maar begon met een cirkelzaag de buik van de slapende wolf 

open te knippen. Na een paar knippen zag hij een rood kapje glimmen en na nog een paar 

knippen sprong het meisje eruit en riep: "O, wat ben ik bang geweest, wat was het donker in 

de buik van de wolf!" En toen kwam de oude grootmoeder ook nog levend tevoorschijn, al 

kon ze haast niet ademen. Roodkapje haalde snel een paar grote blokken hout die ze in de 

buik van de wolf stopten en toen hij wakker werd, wilde hij wegspringen, maar de stenen 

waren zo zwaar dat hij onmiddellijk viel en dood was. 

Nu waren ze alle drie blij. De slager stroopte de pels van de wolf af en trok daarmee naar 

huis, de grootmoeder keek op de telefoon en dronk van de wijn, die Roodkapje had 

meegebracht, en die maakte haar beter. Maar Roodkapje dacht: "Zolang ik leef, zal ik nooit 

meer alleen van het pad afgaan en het bos inlopen, wanneer mijn moeder dat verboden 

heeft." 

 

 

 

 

 



Rotkäppchen:  

 

Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatten alle lieb, die es nur ansahen, 

am allerliebsten aber hatte sieihre Großmutter; die wusste gar nicht, was sie alles 

dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie dem Jungenein Käppchen aus rotem 

Samt, und weil ihr das so gut stand und sie nichts anderes mehr tragen wollte, hieß 

sie nur noch Rotkäppchen. Eines Tages sprach ihre Mutter zu ihr: „Komm, 

Rotkäppchen, da hast du ein Handy und eine Flasche Wein, bring das der 

Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran erfreuen. Sei artig 

und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst die Flasche, und die 

Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten 

Morgen zu sagen, und guck nicht erst in allen Ecken herum.“ „Ich will schon alles gut 

machen“, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf.  

 

Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine 24 Stunden vom Dorf. Als 

Rotkäppchen nun in den Wald kam, begegnete ihr der Wolf. Rotkäppchen aber 

wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. „Guten 

Tag, Rotkäppchen“, sprach er. — „Schönen Dank, Wolf.“ — „Wo hinaus so früh, 

Rotkäppchen?“ — „Zur Großmutter.“ — „Was trägst du unter der Schürze?“ — „ein 

Handy und Wein;  — „Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ — „In einem 

Häuschen, gemacht aus Kuchen und Süßigkeiten, noch eine gute Viertelstunde 

weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht es, sagte Rotkäppchen. 

Der Wolf dachte bei sich: „Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird 

noch besser schmecken als die Alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide 

schnappst.“  

Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: „Rotkäppchen, 

sieh einmal die schönen  Äpfel an den Bäumen, solche schöne gibt es sogar nicht im 

Supermarkt! Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen! Du 

gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und es ist so lustig draußen im 

Wald.“ Rotkäppchen schlug die Augen auf und sah, wie die Sonnenstrahlen durch die 

Bäume hin und her tanzten und es gab so viele schöne Äpfel. Da dachte sie: „Wenn 

ich der Großmutter diese Äpfelmitbringe, wird sie sich darüber freuen. Es ist noch 

früh am Tag, so dass ich doch zur rechten Zeit ankomme“, und lief vom Weg ab in 

den Wald hinein und suchte Äpfel. Und wenn sie eine gepflückt hatte, meinte sie, 

weiter hinaus stünde eine schönere, und lief danach und geriet immer tiefer in den 

Wald hinein.  



Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. 

„Wer ist draußen?“ — „Rotkäppchen, die bringt das Handy und Wein, mach auf.“ — 

„Drück nur auf die Klinke“, rief die Großmutter, „ich bin zu schwach und kann nicht 

aufstehen.“ Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf, und er ging, ohne ein 

Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und aß sie auf. Dann zog er ihre 

Kleider an, setzte ihre Haube auf, stellte dasComputer aus, legte sich in ihr Bett und 

zog die Vorhänge zu.  

 

Rotkäppchen aber war nach den Äpfeln herumgelaufen und erst, als sie so viele 

zusammen hatte, dass sie keine mehr tragen konnte, fiel ihr die Großmutter wieder 

ein, und sie machte sich auf den Weg zu ihr. Sie wunderte sich, dass die Tür offen 

stand, und wie sie in die Stube kam, sah es so seltsam darin aus, dass sierief: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die Schönste im ganzen Land?" bekam 

aber keine Antwort. Darauf ging sie zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag 

die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich 

aus. „Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?“ — „Dass ich dich besser hören 

kann!“ — „Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?“ — „Dass ich dich besser 

sehen kann!“ — „Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?“ — „Dass ich dich 

besser packen kann.“ — „Aber, Großmutter, was hast  du für ein entsetzlich großes 

Maul?“ —  „Dass ich dich besser fressen kann.“ Kaum hatte der Wolf das gesagt, so 

tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. 

Als der Wolf den fetten Bissen verschlungen hatte, legte er sich wieder ins Bett, 

schlief ein und fing an, laut zu schnarchen und schlief 100 Jahre. 

 

 Der Metzgerfuhr mit seinem Auto eben an dem Haus vorbei und dachte: „Wie die 

alte Frau schnarcht! Du musst doch einmal nach ihr sehen.“ Da trat er in die Stube, 

und als er vor das Bett kam, sah er, dass der Wolf darin lag. „Finde ich dich hier, du 

alter Sünder“, sagte der Metzger, „ich habe dich lange gesucht.“ Nun wollte er sein 

Gewehr anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter verschlungen 

haben, und vielleicht ist sie noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine 

Kreissäge und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Als er ein 

paar Schnitte gemacht hatte, sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar 

Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: „Ach, wie war ich erschrocken, wie 

war‘s so dunkel in dem Bauch des Wolfes!“ Und dann kam die Großmutter auch noch 

lebendig heraus und konnte kaum atmen.  

Rotkäppchen aber holte große, hölzerne Blöckeund damit füllten sie dem Wolf den 

Leib, und als er aufwachte, wollte er fortlaufen, aber die Steine waren so schwer, 



dass er gleich niedersank und tot umfiel. Da waren alle drei glücklich, der Metzger 

zog dem Wolf den Pelz ab, die Großmutter trank den Wein und beantwortet eine 

Nachricht auf dem Handy, das Rotkäppchen gebracht hatte, und sie erholte sich 

wieder, Rotkäppchen aber dachte: „Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg 

ab in den Wald laufen, wenn es dir die Mutter verboten hat. 

Quelle: 

http://www.goethe.de/lrn/pro/maerchen/unterrichtsmaterial/2016/GI_Maerchen_Gesa

mte_Didaktisierung.pdf (Duitse Versie Nederlands sprookje)  
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