
 

 
 

Bakker 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen bakkertje. Koning Koos komt een brood kopen. Het brood moet 

alleen nog wel even gebakken worden. Sassa en Toto doen meel in een kom. “Er 

moet ook nog gist bij”, zegt Koning Koos. “Want daar gaat het deeg van groeien”. 

Dat willen Sassa en Toto wel eens zien. Maar eerst moeten ze het deeg laten rusten. 

Moeilijke woorden:  

Brood, gist, deeg, kneden 

Voor het kijken: 

Maak met de peuters een bakkerij van de 

zandtafel en ga zandtaarten bakken. Gebruik 

plastic bekertjes, bakvormen en ook eens een 

puddingvorm om mooie taarten te maken. Kunnen 

de kinderen verschillende vormen op elkaar 

stapelen en zo een echte grote slagroomtaart 

maken? Laat de kinderen de taarten versieren met gekleurde plastic bekers. Wat 

ziet dat er heerlijk uit allemaal. 

Taalactiviteit: 

Zorg voor verschillende soorten brood; bruinbrood, witbrood, roggebrood, Turks 

brood, stokbrood, krentenbrood, suikerbrood. Kijk samen hoe het brood eruit ziet 

en wijs de kinderen op de verschillen tussen de broodsoorten. Benoem de 

broodsoorten en hun eigenschappen (zoet, plat, bruin, lang etc). Snijdt het brood in 

stukjes en laat de kinderen proeven. Hoe smaakt het? En hoe ruikt het? Welk brood 

vinden de kinderen het lekkerst? Welk brood eten ze thuis vaak?  



 

 
 

Doe- activiteit:  

Teken voor iedere peuter de omtrek van een boterham op en stuk vilt en laat de 

peuters de boterham uitprikken. Van gekleurd vilt mogen de peuters snippers 

prikken. Dit wordt het beleg. Laat de peuters hun snippers op de boterham leggen 

of plakken. Dat ziet er vrolijk uit. Wat zit er op je boterham? Lekker hoor. Geef 

iedere peuter ook een papieren bordje wat hij of zij mag versieren. De boterham 

kunnen ze erop leggen of plakken. Met de boterhammen kunnen de peuters in de 

poppenhoek picknicken. 

Doe- activiteit: 

Is er een bakker in de buurt? Vraag dan eens of u met de peutergroep een kijkje 

mag komen nemen. Wat is er allemaal te zien in de bakkerij? Wat kun je hier doen? 

Hoeveel taartjes tellen de peuters? Wat ruiken de kinderen in de bakkerij? En waar 

wordt het brood gebakken? Hoe gaat dat? Hoe wordt een deeg gemaakt, misschien 

mogen de peuters het een keer proberen? Waar ligt het brood wat klaar is? Wat 

gebeurt daarmee? Zien de peuters verschillende vormen brood op de plank liggen?  

Doe- activiteit: 

Richt een bakkerswinkeltje in in de poppenhoek. Zet een kassa neer, maak voor de 

peuters bakkershoeden en zorg voor speelgoedbrood. Of bak eens met de peuters 

zelf brood. Laat de peuters de ingrediënten mengen, het deeg rijzen en bak het 

brood in de oven. Hmmm, dat ruikt lekker. Laat het brood afkoelen. Snijdt er 

boterhammen van en “verkoop” ze in jullie bakkerswinkel. Heerlijk vers brood te 

koop! 

 

 

 



 

 
 

Recept voor bruin brood: 

 10 gr gedroogde gist 

 3 dl lauw water 

 500 gr volkoren meel 

 snufje zout 

 

Meng het gist met het water en laat het ca. 10 minuten rusten. Doe het meel en het 

zout in een kom en voeg er de gist aan toe. Kneedt het mengsel tot het deeg soepel 

is en niet meer plakt. Doe het deeg terug in de kom, doe er een vochtige theedoek 

over en laat het ca 50 minuten rijzen. Verwarm de oven voor op 225 graden 

(hetelucht 200 graden), doe het deeg in een broodvorm en bak het brood in 25-30 

minuten gaar. 

Reken- activiteit: 

Zet kleispulletjes klaar voor de peuters. De kinderen worden zelf bakkers en gaan 

van klei koekjes bakken. Laat ze een mooi lapje deeg rollen van de klei en met 

vormpjes koekjes uitsteken. Geef de kinderen opdrachten als “maak twee ronde 

koekjes” of “maak van het deeg drie bolletjes”. Laat de peuters hun deeg weer 

uitrollen. Wie kan er de meeste vierkante koekjes maken uit een deeg? Wat een 

prima bakkers zeg! 

 


