
 

 
 

Brrr… Allemaal een sjaal 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos vraagt aan Prinses Sassa en Toto of zij misschien zijn das hebben 

gezien. De das is lang, zacht en rood. Toto gaat in de verkleedkist zoeken. Ze vinden 

heel veel dassen …. maar geen één das is de juiste das. Dan vindt prinses Sassa 

eindelijk de das van koning Koos. Voordat ze naar buiten gaan trekken ze nog veel 

meer aan … een muts, wanten en ze nemen voor de zekerheid ook nog een paraplu 

mee. Ze stappen naar buiten en zien dat het een heerlijke zonnige dag is. 

Moeilijke woorden: 

Das, lang, zacht, rood, zoeken, verkleedkist, fout, goed, prikken, vinden, muts, 

wanten, paraplu, binnen, buiten. 

Voor het kijken: 

Verzamel verschillende dassen en deel de dassen aan de peuters uit. Elke peuter 

heeft een andere das. Geef een omschrijving die hoort bij één van de dassen, zoals; 

de das is lang, de das is zacht, de das is geel met blauwe strepen. Wie heeft deze 

das? De juiste das mag in de wasmand die in het midden van de kring staat. Ga zo 

door totdat alle dassen aan de beurt zijn geweest. 

Taal-activiteit:  

Hang twee waslijnen op. Aan de ene waslijn hangt een vel papier met daarop de 

zon, aan de andere waslijn hangt een vel papier waarop een wolk met vallende 

sneeuwvlokken is getekend. In een wasmand liggen kleren die horen bij mooi warm 

zonweer, maar ook kleren die horen bij koud sneeuwweer. Aan welke waslijn 

hangen we de zwembroek? En waaraan komen de wanten te hangen? Laat de 



 

 
 

peuters zélf alle kleren met wasknijpers aan de juiste waslijn hangen. Dan gaan we 

samen kijken. Hangen alle kleren aan de juiste waslijn? 

Houd met de poppen in de groep een groot verkleedfeest. Zeg dat alle poppen en 

knuffels straks op de foto gaan dus ze moeten er natuurlijk heel mooi uitzien. 

Krijgt iedereen eerst een onderbroek en een hemd aan? Wie krijgt er een jurk en 

wie een korte of lange broek? Ook de sokken en schoenen mogen we niet vergeten. 

Beer krijgt misschien wel een jas aan. Dan worden alle knuffels op een rijtje gezet. 

Is iedereen klaar voor de foto? 

Doe- activiteit: 

1. Werkblad – aankleden 

Geef koning Koos, Sassa en Toto heel veel kleren. Je mag de kleren tekenen, 

schilderen of met plakfiguren maken. 

 



 

 
 

2. Een papieren jas  

 



 

 
 

3. Praatplaat 

Wat kunnen de peuters over Sassa, Toto, en koning Koos vertellen en aanwijzen? 

Voorbeelden van vragen zijn: Is het warm of koud weer? Wie zie je op de plaat? 

Welke kleren draagt Toto? Welke kleren draagt Sassa? Wat houdt koning Koos 

boven zijn hoofd? Zijn de kleren voor koud weer of voor warm weer? Is het nodig 

om warme kleren te dragen? 

 

 

  

 

    


