Poppenkastverhaal Kikker is verliefd.

Poppen : Kikker, Varkentje, Haas, Eend
Decor : rivierlandschap, huisje van eend
Benodigdheden : een appel, een boek, een tekening voor eend in het groen, boeketje bloemen.

Verhaal:
Decor : tekening van een rivierlandschap.
K (kikker)komt op en gaat bij de rivier zitten.
K : Ik weet nu niet of ik gelukkig bent of verdrietig wat is er aan de hand vandaag? Waarom voel ik
mij zo vreemd.
Varkentje komt op.
V; Hallo kikker,je ziet er slecht uit voel je je niet goed ?
K: Ik weet het niet ik voel van alles door elkaar ,ik moet lachen en huilen tegelijk.
V: O,jee
K; En er klopt iets van boem,boem boem hier binnen voel maar.
V: Dat klinkt als koorts. Wil je een appel?
K: Nee ik heb geen honger.
V: Jij geen honger dan is er echt iets aan de hand. Misschien moet jij maar eens naar huis en je bed
ingaan.
K: zucht
V: hopelijk voel je je dan snel beter.
Varkentje gaat af.
K: Ik ga bij Haas langs hij weet vast wel wat er aan de hand is.
Haas komt op.
K: Ik voel me niet goed soms voel ik me koud en dan weer warm en het klopt boem boem hier
binnen. Voel maar.
H: MMMM dat is gewoon je hart Kikker .Mijn hart doet toch ook Boem Boem?
K. Jouw hart doet boem-boem (normaal) en het mijne doet boem-boem-boem (snel )

Haas pakt het boek en kijkt er in.
H: Mmmm ja ja
K: Wat is er volgens het boek met me aan de hand?
H: Lachen en huilen op hetzelfde moment,soms warm en koud hebben en een hart hebben dat vaker
klopt dan normaal
K: dat is het ! zo voel ik het ook.Wat betekent dat?
H: Kikker……………..
K: Jaaaa
H:Je bent verliefd!
K: Verliefd ??? Joeppie ik ben verliefd.!!!! Dank je wel Haas ik ben verliefd Jeeeeeee.
Kikker maakt een reuzensprong en komt vlak bij varkentje neer.
V: Zo te zien gaat het al een stuk beter met je.
K: Klopt ik voel me prima. Yah ik ben verliefd.
V: Ach dat is goed nieuws en op wie ben je verliefd?
K: MMMM ik weet het niet .Daar heb ik nog niet over nagedacht.
Eend loopt neuriend voorbij.
K:Ik weet het !Ik ben verliefd op die mooie lieve eend.
V:Een kikker kan niet verliefd zijn op een eend.
K: Waarom niet?
V: Jij bent groen en zij is wit.
K: MMMMM nou ja.
Varkentje gaat af.
Kikker gaat een prachtige tekening maken .
K: Er moet nog wat bij namelijk groen heel veel groen want dat is mijn lievelingskleur. Prachtig ik
hoop dat Eend hem ook mooi vindt.
Decor wisseling naar plaat met huisje van Eend.
Kikker loopt naar het huisje met de tekening.
K:Wat ga ik nu tegen haar zeggen ?

Weet je wat ik schuif de tekening onder de deur door en dan ren ik hard weg.
Eend komt op.
E: Hallo is daar iemand? Van wie zou deze tekening komen ?
Eend af.
K: Weet je wat ik ga mooie bloemen voor haar plukken. Daar is ze dol op. Kikker plukt bloemen en
loopt naar het huisje van Eend.
K: Ik leg de bloemen gewoon voor de deur neer want ik durf echt niet te zeggen dat ik verliefd op
Eend ben.
Legt de bloemen neer en stoot zijn hoofd aan iets. Kikker af en Eend op
E: Wat een schitterende bloemen. Wie geeft mij toch steeds die prachtige cadeautjes? Zie ik niemand
lopen nee nou ja ik neem ze mee naar binnen.
Eend gaat af. Kikker komt op.
K: o jee ik kan niet meer eten en slapen. Dit is veel moeilijker dan gedacht .Hoe laat ik Eend zien dat
ik verliefd op haar ben. Ik moet iets heel bijzonders voor haar doen. Ik moet iets doen wat niemand
anders kan…………….Oh …………………….ik weet het al ik kan hoger springen dan iedereen die ik ken!Ik
spring zo hoog dat ik het wereldrecord hoogspringen verbeter. Ik weet zeker dat Eend mij dan heel
goed vindt.Ha ha ha.
Varkentje , Eend en Haas komen op. Kikker is heel hoog aan het springen.
V: Kijk je wel uit je gaat erg hoog.
K: Ik verbeter het record van hoogspringen.
H: Voel je je wel goed.
E: Doe je voorzichtig.
H. Hij is vast aan het oefenen
K: De wereldrecordhouder komt naar beneden……………………………(hard roepen)
Boem Kikker valt op de grond.
E:Kikker !!!!
H:Alles goed met je ?
E: Gaat het wel met je?
K:Ik denk het.
E:Je moet echt wat voorzichtiger zijn.

Eend gaat bij Kikker zitten en lachen een beetje.
E:Ik wil wel dat je voorzichtig doet want ik hou heel veel van je.
K:Mmmm………….ik hou ook zoveel van jou Eend. Geven elkaar een dikke kus..
E:Gaan jullie allemaal mee naar mijn huis dan gaan we daar lekker wat eten en drinken.
Eend ,Kikker,Haas en Varkentje gaan af.

