
DE 2 KABOUTERTJES HALEN EEN KERSTBOOM 
 
Op een tafel: wat planten als bos en een papieren kerstboompje. Struik, 
waarachter konijn zit. Een kabouter heeft een geboord gat, waarin later de 
lampion gestoken wordt. De andere kabouter heeft een dasje van vilt om. 
Onder of achter de tafel ligt het lampionnetje (dopje met vloeipapier) klaar op 
een krukje. Hier komen de kabouters vandaan en gaan ze naartoe als ze 
"naar huis gaan" .
 
2 kleine kaboutertjes 
die lopen naar het bos. 
Ze gaan een kerstboom halen,  
die staat daar op het mos. 
  
2 kleine kaboutertjes  
zijn met hun klusje klaar 
en lopen nu gezellig weer 
naar huis toe met elkaar. 
 
Ineens blijft eentje staan en zegt: 
"Ik geloof dat ik iets hoor", 
maar het andere kaboutertje  
loopt met de kerstboom door. 
 
Hij roept: "Wacht eens op mij", 
maar de ander hoort hem niet. 
Dan loopt hij naar de struik toe 
of hij daar misschien iets ziet. 
 
En ja, daar zit een konijntje 
met een pootje vol met bloed. 
Kabouter rent er snel naar toe 
en zegt: "Het komt wel goed." 
 
Hij kijkt eens naar het pootje 
en maakt zijn das dan los 
en zegt tegen het diertje: 
"Kom hier zitten op het mos." 
 
 
 
 
KABOUTER UIT JE HUIS (met los 
mutsje op 1 duim) 
 
Klop klop, is daar iemand thuis? 
Kabouter, kom je uit je huis? 
Ga maar gauw naar binnen toe! 
Binnen, buiten, kiekeboe! 
 

 
Hij bindt zijn das dan om de poot 
en stelpt het bloeden snel. 
Het konijntje roept dan dankbaar: 
"Wat lief, zeg, dank je wel." 
 
"Nu moet ik eens naar huis gaan, 
want het is al best wel laat." 
Maar 't kaboutertje weet niet, 
dat hij de verkeerde kant uit gaat. 
 
Huilend dwaalt hij door het bos 
want hij weet de weg niet meer 
"Help me toch, o help me toch", 
roept hij snikkend keer op keer. 
 
En na heel wat rondjes lopen 
blijft hij huilend staan. 
Maar dan komt er in de verte 
plotseling een lampje aan. 
 
Snel rent hij naar het lichtje toe 
en roept: " Hier tussen de bomen!" 
"Gelukkig maar", roept de andere, 
"Ik was bang dat je niet thuis zou 
komen." 
 
Opgelucht gaan ze naar huis toe 
en die avond is het feest 
want de twee kaboutertjes 
zijn nog nooit zo blij geweest. 
 
 
 
BEWEGINGEN 
 
Tik met een knokkel op de vuist. 
Laat de kabouterduim zien. 
Laat de duim verdwijnen in vuist. 
Beweeg de duim naar binnen, 
buiten en steek trots omhoog. 


