
 

 
 

Dat lust ik niet! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos, Sassa en Toto hebben vandaag eten van heel ver weg. Ze eten een 

hele grote pannenkoek met pompoen. Toto en Sassa mogen met hun handen eten. 

Maar ze lusten het niet. Koning Koos geeft Sassa en Toto een hapje met hun ogen 

dicht. Dan hebben ze hun hele pannenkoek opgegeten. Of vindt Finnie het ook erg 

lekker?  

Moeilijke woorden: 

wok, kleed, delen, pompoen, groot, rond, oranje, pannenkoek, proeven, lekker, met 

je handen eten. 

Voor het kijken: 

Geef de kinderen een rond vel papier en een aantal tijdschriften en folders met 

plaatjes van eten. Ze mogen een bordje gaan maken met lekker eten. Geef de 

kinderen lijm en laat ze de plaatjes uitscheuren of help voorzichtig met knippen. 

Wat vinden ze allemaal in de folders? En wat eten ze erbij? Bekijk samen de 

bordjes. Wat een lekkere hapjes allemaal. Misschien is er ook nog wel een toetje? 

Taal-activiteit:  

Met je ogen dicht smaken dingen vaak heel anders dan als je ernaar kijkt. De 

kinderen mogen met een blinddoek voor raden wat ze proeven. Je kunt denken aan 

pindakaas, appelstroop, rozijntjes, kroepoek, mango of papaja. Hoe vinden de 

kinderen dat het smaakt? Weten ze wat het is? Doe daarna de blinddoek af en laat 

aan de kinderen zien wat ze geproefd hebben.  
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Doe-activiteit:  

Kinderen vinden het erg leuk om te helpen in huis. Laat ze zelf de tafel dekken. 

Eerst mogen ze het tafelkleed over de tafel heen leggen. Dat ziet er al gezellig uit. 

Wat hebben de kinderen nog meer nodig? Je kunt denken aan: borden, bekers en 

lepels. Tot slot wordt er bij ieder bord een servet neergelegd. De kinderen vinden 

het natuurlijk erg leuk om nu ook echt aan de zelfgedekte tafel te gaan eten. 

Kunnen ze al zelf een boterham met verschillende soorten beleg versieren?Met 

partjes fruit kan op het bord een mond, neus en ogen worden gelegd zodat er een 

vrolijk gezicht ontstaat. Eet smakelijk!   


