Opa, ik kan niet slapen

Auteur: Erna de Wilde

Project: Familie of Kinderboekenweek 2016
Voor alle kinderen
Spelers: 1 kind gr. 8 of een leerkracht en 1 kind uit gr. 3 of een leerkracht
Speelduur: 5 minuten
Inhoud
Opa moet voor het eerst zijn kleinkind naar bed brengen.
Hij is wat onzeker en daar maakt de kleine goed gebruik van.
Het is een dialoog tussen opa en kind.
De zin: “van mama mag dat ook altijd” komt vaak voor.
Het kan gespeeld worden door 2 kinderen maar ook door een leerkracht en een kind.
Wil je er een hilarisch stukje van maken speel het dan met 2 leerkrachten.
Decor
Het toneel in tweeën delen door een gymbank.
Links een inrichting van een huiskamer.
Tafeltje, computerscherm, lamp.
Bank met daarachter een grote beer.
Boekenkast met o.a. een groot boek met een olifant op voorkant.
Een speelgoedkist met o.a. een grote hijskraan.
Rechts een kinderslaapkamer met een spijlenbed en een kruk. (lampje)
Attributen
Zie decor.
Een hele grote beer, een groot boek (atlas) met een olifant op de voorkant.
Een hele grote hijskraan, knuffel konijntje, dekens en kussen, voorleesboekjes.
Spelers en kledingsuggesties
Opa:
Echte oude opa met overhemd, bretels, wijde broek, pruik met een kaal
hoofd met een randje haar en schmink.
Kind:
In pyjama, sloffen aan, haar in staartjes.
Aanwijzingen
Een bank kun je ook maken van 3 stoeltjes met een plaid erover.
Het bed is ook te maken door een groepstafel omgekeerd op een groepstafel te zetten.
Bij het bed eventueel een lampje dat Robin steeds aandoet en opa weer uit doet.
Gebruik je het toneelstukje voor de Kinderboekenweek en ga je op het eind het verhaal
voorlezen dan kun je ook gelijktijdig gebruik maken van een digibord. Als je de
bladzijden scant kunnen de kinderen de illustraties zien.
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Toneel
Opa en Robin zitten op de bank. Robin houdt konijn vast.
Opa leest de laatste paar zinnen van een verhaaltje voor, klapt dan het boek dicht.
Kijkt op zijn horloge.
Opa:

Zo Robin, ‘t verhaaltje is uit en het is zeven uur.
Je moet naar bed.

Robin:

Nog één verhaaltje opa.
Dat doet mama ook altijd.

Opa:

Goed dan, nog één verhaaltje.

Opa leest nog een kort verhaaltje voor of een versje en dan staan ze op.
Opa:
Robin:

Kom, nu moet je naar bed.
Mag ik op je rug naar boven?

Opa:
Robin:

Maar Robin, daar je ben toch veel te groot voor.
Dat doet papa ook altijd.

Opa:

Vooruit dan maar, klim maar op mijn rug.

Robin gaat op de bank staan en gaat bij opa op de rug. Opa houdt konijn vast.
Bij het bed tilt opa Robin in bed of Robin klimt er zelf in.
Opa dekt Robin toe, geeft kus en geeft konijn.
Opa:

Hier is konijn.
Kusje, welterusten.

Robin:

Konijn moet ook een kus.
Dat doet mama ook altijd.

Opa:

Goed, kusje konijn. (geeft kusje)

Opa gaat op de bank zitten en de krant lezen.
Robin gaat in bed staan (op de knieën) en schreeuwt.
Robin:
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Opa!

Opa staat op en loopt naar het bed.
Opa:
Robin:

Wat is er, Robin?
Ik kan niet slapen.

Opa:
Robin:

Waarom niet?
Ik wil grote beer.

Opa:

Grote beer? Je hebt konijn al.

Robin

Van papa mag dat ook altijd.

Opa:

Oké, ik haal ‘m op. Waar ligt grote beer?

Robin:

Achter de bank.

Opa haalt grote beer op en legt die in bed, Robin gaat weer liggen.
Opa:

Nu slapen, welterusten.

Opa gaat weer lezen.
Robin gaat weer staan en schreeuwt.
Robin:

Opa!

Opa gooit een beetje boos de krant opzij en gaat naar Robin.

Opa:

Wat is er nu weer?

Robin:

Ik kan nog niet slapen.

Opa:

Waarom niet?

Robin:

Ik wil het boek van olifant.

Opa:

Het boek van olifant? Je hebt konijn al en grote beer.

Robin:

3

Van mama mag dat ook altijd.

Opa:

Goed dan, ik haal ’t op. Waar ligt het boek van olifant?

Robin:

In de boekenkast.

Opa haalt het boek en legt het bij grote beer in bed, Robin gaat weer liggen.
Opa:

En nu slapen, welterusten.

Opa gaat weer lezen.
Robin gaat weer staan en schreeuwt.
Robin:

Opa!

Opa loopt boos naar Robin toe, maar heeft geen boze stem.
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:

Ik wil tv. kijken, wat is er nú weer?
Ik kan nog niet slapen.
Waarom niet?
Ik wil mijn hijskraan.
Je hijskraan? Je hebt konijn en grote beer al en het boek van olifant.
Van papa mag dat ook altijd.
Goed dan, ik haal ‘m op, maar dat is de laatste keer. Waar ligt je hijskraan?
In de speelgoedkist.

Opa haalt hijskraan op legt die in bed en Robin kan moeilijk liggen.
Opa:

En nu slapen. Welterusten.

Opa gaat weer lezen.
Robin gaat weer staan en schreeuwt.
Robin:

Opa!

Opa loopt geïrriteerd naar Robin.
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Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
--------hier
Opa:
Robin:
Opa:
Robin:
Opa:
Einde
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Nou moet je ophouden, ik haal niets meer op.
Ik kan nog niet slapen.
Waarom niet, ik haal niets meer.
Alles moet weg.
Alles moet weg, waarom?
Het is te zwaar.
Moet je hijskraan weg? (pakt hijskraan op en zet die op de grond)
Ja.
Moet het boek van olifant weg? (pakt boek op en legt het op de grond)
Ja.
Moet grote beer weg? (pakt beer op en legt die op de grond)
Ja.
Moet konijntje weg. (pakt konijntje op)
Nee.
eventueel verlengen voor Kinderboekenweek -------------

Nu moet je echt gaan slapen, Robin. (dekt Robin toe)
Ja opa.
Nog een kusje, welterusten.
Opa, ik vind je lief.
Ik jou ook. (gaat eindelijk rustig lezen)

Verlenging:
Opa:

Weet je wat, ik zal je nog wat voorlezen. Wacht, ik haal het boek even op.
Opa haalt het boekje met de gouden griffel, stopt Robin in en gaat
vertellen.

Robin:
Opa:

Einde.
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Hoe heet het verhaaltje?
Vertelt over het boekje en gaat dan voorlezen. Als hij klaar is, is Robin in
slaap gevallen. Opa loopt op zijn tenen de kamer uit.

