
 

 
 

Daar gaan we 
Doe-kaart bij deze aflevering 

Inhoud:  

Toto en prinses Sassa spelen op het strand. Eerst is prinses Sassa een auto en dan 

een bus zodat Toto kan meerijden. Dan zijn ze een trein want dan kan koning Koos 

ook instappen. Koning Koos en Toto zijn aan het vegen. Prinses Sassa eet en ziet 

dat de bordjes rood en groen zijn; de kleuren van een verkeerslicht. Koning Koos en 

Toto moeten stoppen voor rood maar Toto gaat door rood. Hij krijgt een bekeuring. 

Moeilijke woorden: 

Snel, sneller, instappen, auto, bus, trein, meerijden, rood, groen, verkeerslicht, 

stoppen, bekeuring. 

Voor het kijken: 

Ga met de peuters achter elkaar staan en maak een trein. De trein gaat langzaam 

en dan sneller. Iedereen mag instappen en iedereen mag meerijden. Af en toe stopt 

de trein en dan gaat de trein weer verder. Rijden we met z’n allen helemaal naar 

Het Zandkasteel? 

Prentenboek: 

Oma Konijn komt op bezoek 

Barry Smith 

Uitgeverij Luister, Amsterdam, 2000 

ISBN 90 74892 54  

Tè-tu-tè-tu ! Daar rijdt de brandweerauto! Tingeling tingeling! 

Dat is de ijscoman. Vroem vroem! Dat is een motorfiets – zou 

dat soms Oma Konijn zijn? 



 

 
 

In het boek staan veel prenten van verschillende voertuigen. Laat de peuters één 

van de voertuigen aanwijzen. Wie kan dit voertuig heel goed nadoen? Alle peuters 

mogen doen alsof ze op een fiets zitten. Heeft iedereen het stuur goed vast? Dan 

gaan we rijden. Pas op dat je niet tegen elkaar botst. We maken allemaal een 

rondje en fietsen dan weer rechtdoor. Tingelingeling … iedereen laat de bel van zijn 

of haar fiets horen. Dan zijn we allemaal een auto en tot slot de motorfiets van Oma 

Konijn. 

Taalactiviteit: 

Als het rood is moet je stoppen en bij groen mag je door. Leg een rode en een 

groene cirkel neer. Weten de peuters de namen van deze twee kleuren? Ga samen 

in de groep op zoek naar rode en groene spulletjes en leg ze bij de juiste 

kleurencirkel. 

 

 

 

            

 


