
 

 
 

Dat ben ik! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Prinses Sassa en Toto maken mooie tekeningen. Wie zouden er op staan? Dan weet 

Koning Koos een leuk spel. Hij legt6 een handdoek over zijn hoofd en ook één over 

het hoofd van prinses Sassa en Toto. Dan gaan ze voelen wie ze zijn. Hé, van wie is 

dit been? Van deze arm? Van Toto! 

Moeilijke woorden: 

Ogen, neus, mond, ik, jij, tekening, voelen, hoofd, schouders, buik, arm, been billen, 

hand voet 

Voor het kijken: 

Neem een spiegel mee in de klas. Zet de peuters om de beurt voor de spiegel. Laat 

de kinderen vertellen wat ze zien. Dat ben jij! Waar zit je neus? En je oor? Wijs hem 

maar aan! Welke kleur ogen heb jij? Wat zit er allemaal nog meer aan je lijf? En wat 

zit er helemaal bovenop? Ja, je haren. Wat voor kleur haar heb jij? Welke kleur 

haar hebben ze in Het Zandkasteel? 
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Big maakt een tekening van kleine Beer. Dat is niet zo eenvoudig! De ogen, de neus, 

de mond, de armen en de benen, de handen en de voeten, Alles moet erbij. Als de 

tekening helemaal af is, is Big toch nog één klein dingetje vergeten…. 

Doe-activiteit: 

Laat de peuters een tekening maken van Sassa en Toto en/ of Koning Koos. Help ze 

op weg door eventueel alvast een hoofd en lijf te tekenen en ze een plaatje als 

voorbeeld te geven.  

Welke kleur haar heeft prinses Sassa? En hoe teken je de neus van Koning Koos? 

Groot is die he? Wat voor kleren heeft Toto aan? 

Spelen met taal: 

Speel met de kinderen een raadspel. Geef telkens een omschrijving van een 

lichaamsdeel en laat de kinderen raden wat het is. Bijvoorbeeld: ze zitten boven je 

neus en je hebt er twee van! Ra ra, wat is het? Of: ze zitten in schoenen en je hebt 

er twee en je kunt er mee lopen. Ra ra, wat zijn het? 

 

 

 

  

 


