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Kerstfeest rondom een paddenstoel rood met witte stippen
Beroepskrachten in peuter- en kleutergroepen die met de Speelpleziermethodiek werken,
spelen in ieder jaargetijde met de bosbewoners: Egel, Kraai en Eekhoorn op de seizoensvertelspeeltafel.
De speelplankaarten uit de speelplankaartenset ‘Met Speelplezier het jaar rond’ wijzen hen
daarbij de weg.

Een leuke toevoeging is om de dieren in het kleine dierenbos Kerstfeest te laten vieren. Voor die
gelegenheid verschijnt er ineens een kerstkabouter uit een grote rode paddenstoel met witte
stippen.
Kunstboompjes, kleine houten sleetjes en mini kerstversieringen zijn in december te koop.
Op Kerstmarkten zijn diverse uitvoeringen van de Scandinavisch Kerstkabouter Tomte Tummetot
te koop. Als je hem bij de punt van zijn muts vasthoudt, kun je hem door het decor laten lopen.
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Het demonstratiespel
Je start het spel op de tafel met daarop een nog niet versierde dennenboom, een paar kleine boompjes
en de paddenstoel. De poppen en een klein sleetje met cadeautjes liggen achter de tafel en zijn nog niet
zichtbaar.
Je speelt het beste zittend achter de tafel, dan zit je zelf niet in beeld.

Je start met het wijzen op de paddenstoel die opeens in het kleine dierenbos is verschenen. Dan wijs je
op de nog niet versierde dennenboom. Je haalt een mandje met kleine Kerstversieringen tevoorschijn en
vraagt de kinderen om, als verrassing voor de dieren, samen met jou de dennenboom te versieren in het
kleine dierenbos.
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Je kunt er onderstaand versje bij zingen of rappen.

Kerstmis vieren, boom versieren.
Een Kerstbal hier, een klokje daar en de boom is bijna klaar.
Kerstmis vieren, boom versieren.
Een sterretje hier, een slinger daar en de boom is bijna klaar.
Kerstmis vieren, boom versieren.
De lampjes hier, de piek moet daar en de boom die is al klaar.
Opeens begint de paddenstoel te bewegen en een beetje te schudden, ‘Wat is dat?’
Langzaam komt de kabouter tevoorschijn (je laat hem even boven de paddenstoel uit kijken om hem
vervolgens op de paddenstoel te laten zitten).
Je vraagt wie hij is en hij vertelt dat hij Tomte Tummetot heet en van een boerderij in een land hier ver
vandaan komt.
Hij heeft een verrassing voor de dieren bij zich.
Je laat achtereenvolgens Tomte Tummetot en het sleetje met pakjes erop vanachter de paddenstoel
tevoorschijn komen. Samen met Tomte Tummetot leg je de pakjes voor de dieren bij de versierde
boom.
Je laat Tomte Tummetot weer verdwijnen achter de paddenstoel.
Vervolgens laat je Eekhoorn, Kraai en Egel een voor een op komen. Ze zijn verrast en gaan rondom
de boom zitten. Ze zijn blij met hun pakjes.
Eekhoorn gaat een deel van zijn wintervoorraad halen om als dank aan Tomte Tummetot te geven.
De kinderen roepen Tomte Tummetot. Hij komt tevoorschijn. Ze eten samen van de wintervoorraad en
zingen ‘Óh, dennenboom’.
Dan gaan de dieren slapen en verdwijnt Tomte weer in zijn paddenstoel. De kinderen zingen ‘Slaap,
Tomte slaap‘ voor hem.
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Vrij spel
Je kunt het spel een aantal dagen herhalen en uitbreiden. De kinderen kunnen tijdens vrij spel met de
dieren, de kabouter en de attributen spelen. Met de kabouter en de paddenstoel kun je natuurlijk ook
spelen bij het liedje: ‘Op een grote paddenstoel’.

Voorlezen
Om de kinderen kennis te laten maken met de plek waar Tomte Tummetot vandaan komt, kun je in de
kleutergroep het prentenboek Tomte Tummetot van Astrid Lindgren van uitgeverij Christofoor voorlezen. In
de peutergroep zou ik in kleine groepjes met de peuters een paar prenten bekijken en er met eigen
woorden bij vertellen.
Werkbeschrijving voor het maken van de paddenstoel
De paddenstoel op de foto is één van de door Mario gemaakt decorstukken voor tafelpoppenspel. Op
dezelfde wijze kun je een huisje, een kasteel, een loofboom, een stoomboot e.d. maken. Je kunt die
decorstukken bewaren en steeds gebruiken bij tafelpoppenspelen over sprookjes en prentenboeken.
Kleuters kunnen ze ook gebruiken bij het spelen van hun zelfbedachte verhalen. Kijk voor de
werkbeschrijving en voorbeeld tekening op pagina 5 en 6 van dit inspiratieblad.

Veel speelplezier!
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Werkbeschrijving: decorstuk voor de vertelspeeltafel ‘paddenstoel’.
Nodig:
• een plaat triplex en een figuurzaag of een plaat dikke karton en een stanleymes of goede
schaar;
• Een dikke blok hout om achter de paddenstoel te plakken. Zorg dat de blok voldoende
gewicht heeft om de paddenstoel stevig te laten staan;
• Houtlijm of alleslijm;
• Rode en witte verf, een kwast en een penseel.
Stappenplan
1. Knip de bijgevoegde tekening uit en plak hem op een plaat triplex of dikke karton.
2. Zaag, snij of knip de paddenstoel uit.
3. Verf de steel wit en de hoed rood. Laat hem drogen.
4. Verf witte stippen op de rode hoed.
5. Smeer één zijde van het blok in met lijm en plak het blok tegen de onderkant van de
paddenstoel.

Op dezelfde wijze kun je nog meer decorstukken voor de vertelspeeltafel maken zoals: struiken
en bomen, huisjes en een kasteel.
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