Tafelpoppenspel : Het allermooiste ei
1.Algemene gegevens
A Essentie
1.Uiterlijke schoonheid is voorbijgaand, maar innerlijke schoonheid is blijvend.
2.Iedereen heeft andere talenten en iedereen is op zijn eigen manier mooi.
3.Smaak verschilt van persoon tot persoon.
4.Jaloezie is een slechte eigenschap.
B Verhaalstructuur
1.Ruimte: kippenhok
2.Motorische element:de kippen die raad vragen aan de koning
3.Absolute climax: het vierkante ei van vrouw Hanekam
C Karaktersering van de hoofdpersonages
1.Puntje: fijn, elegant,fier
2.Langelat:fier
3.Hanekam:stil, fier
4.Koning: wijs
Materiaal:
-Poppen: 3 kippen: Puntje (gespikkelde veren), Langelat (lange poten), Vrouw
Hanekam (grote hanekam) en de koning.
-Decor: graszoden op de tafel.
Nodig: wegwijzer richting koning, 3 eieren (1 groot, 1 gaaf, 1 kleurrijk), 3 gouden
kronen.
2.Midden
Er waren eens drie kippen: Puntje, Langelat en vrouw Hanekam. Ze waren aan het
bekvechten over wie van hen de mooiste is. Luister maar eens en kijk maar eens
wie jij de mooiste vindt. (De leidster verdwijnt. Puntje komt links op). (Tot de
kinderen:) Ik heb de mooiste jurk aan. Vinden jullie ook niet? (Reactie van de
kinderen). Ik ben het mooist gekleed van ons allemaal in het hok. (Langelat komt

links op.)

Langelat: Wat hoor ik hier allemaal. Wie is de mooiste? Ik toch! Niet waar? Ik
heb de mooiste benen. Ze noemen me daarom ook Langelat.
Puntje: En mij noemen ze Puntje, omdat ik mooie puntjes heb in mijn jurk. Ik ben
de mooiste...

Langelat: Niet waar.....IK! (Langelat gaat links af en vrouw Hanekam komt links

op.)

Hanekam: Ik kom net Langelat tegen, wat is hier toch aan de hand?
Puntje: Langelat beweert dat zij de mooiste is en dat kan niet want ik ben de
mooiste, ik heb de mooiste puntjes.
Hanekam: Dan zal ik jullie ruzie snel opgelost hebben, want ik ben de mooiste. Ik
heb namelijk de mooiste hoed. En daarom noemen ze mij mevrouw Hanekam.
Puntje: Maar dat kan niet, ik ben de allermooiste! Weet je wat? We zullen naar
de koning gaan en aan hem vragen wie de allermooiste is.
Hanekam: Okee, laten we gaan. We zullen Langelat er ook bij roepen. (Ze komen

voor de poppenkast en gaan er dan weer achter, er hangt een wegwijzer naar de
koning. De koning komt rechts op).
Koning: Het mooie van de buitenkant
dat gaat voorbij, dat houdt geen stand.
Maar als je mooi bent, diep van binnen,
dan kun je hier de wedstrijd winnen.
Is dat begrepen, drie vriendinnen?
Dus wie het mooiste ei kan leggen,
die wordt prinses. Dat wou ik zeggen.

(Koning gaat rechts af. Puntje komt rechts op en begint te kakelen. Voorzichtig
hurkt ze met haar schone jurk in het natte gras en legt een puntgaaf ei. Dan
staat ze op en doet een grote stap opzij. Dan komt de koning weer links op.)
Koning: Soms kan een ei zo prachtig lukken.
Geen schram of krasje van het drukken.
Met dit model.....
wint Puntje heus de wedstrijd wel...
De volgende!

(Puntje gaat rechts af. Langelat komt rechts op, hurkt en begint te kakelen. Na
wat moeite legt ze een heel groot ei.)
Langelat: He, he, dat zit erop!
Koning: Zelfs Vogel Struis
heeft niet zo'n reuze-ei in huis.
Had jij gedacht dat Langelat
zoiets geweldigs in zich had?.....

(Langelat gaat rechts af.)
De volgende!

(Vrouw Hanekam komt rechts op, hurkt ook en na wat gekakel legt ze een zeer
kleurrijk ei.)
Dat was nog eens een eierschaal,
die leek wel van een liniaal.
En rood en blauw en groen en geel

en wit en zwart en weet ik veel
en het was allemaal nog heel.
Ze kakelde met schorre keel!....
Vrouw Hanekam, jij mag ook even naar de andere kippen gaan, dan zullen wij jury
spelen, de kinderen en ik.

(Vrouw Hanekam gaat rechts af. Overleg met de kinderen, wie de mooiste is van
alle drie. De conclusie is dat ze alle drie even mooi zijn.)
Koning: Ik zal ze roepen.

(Puntje komt rechts op. Er wordt een kroon opgezet.Daarna gaat ze weer rechts
af. Langelat en Vrouw Hanekam overkomen hetzelfde.)
(De leidster komt voor de poppenkast en zegt:)
En het werd een groot feest, de kippen dansten en juichden.(dansmuziek
opleggen.)
3.Slot
Enkele kls mogen het tafelpoppenspel naspelen.

