
 

 
 

De bananenboom 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa, Toto en Koning Koos eten fruit, maar Toto heeft geen zin meer. Koning Koos 

vindt dat jammer, want nu is die banaan voor niks van de plant geplukt. Sassa 

vraagt of bananen aan bomen groeien. Koning Koos pakt een banaan en gaat staan 

alsof hij een boom is. Sassa speelt dat ze er niet bij kan. Toto wel! Toto plukt de 

banaan. Toto mag de banaan opeten. 

Moeilijke woorden:  

Banaan, groeien, plukken, fruit 

Voor het kijken: 

Ga met de kinderen naar buiten en bekijk samen de plantjes en struiken op het 

plein of in het park. Wijs de kinderen op nieuwe blaadjes en jonge takjes en laat 

hen het verschil zien tussen deze en oudere bladeren of dikkere takken. Kijk samen 

goed naar een bloemknop. Misschien weet een van de kinderen wel wat dat is. Kijk 

ook naar bloembollen die op het punt staan te gaan bloeien en vraag aan de 

kinderen, welke al bijna gaan bloeien en welke eerst nog moeten groeien. 

Rekenactiviteit: 

Print voor ieder kind de plaat uit op papier. Hoeveel bananen zien de peuters? Tel 

ook de appels en de boterhammen. Daarvan groei je goed! Laat de kinderen alle 

bananen, alle appels en alle boterhammen inkleuren.  



 

 
 

   



 

 
 

Taal-activiteit: 

Zorg voor verschillende soorten fruit, bijvoorbeeld appels, peren, bananen, 

mandarijntjes, kiwi’s, sinaasappels. Leg het fruit op tafel en bekijk het samen met 

de kinderen. Welke kleur heeft het fruit? En welke vorm? Is het rond? Is het lang? 

Sorteer het fruit met de kinderen op kleur, op vorm en op soort. Ga daarna het fruit 

klaarmaken en betrek de kinderen daarbij. Vraag met welk stuk fruit je zal 

beginnen en laat de kinderen een stuk fruit uitzoeken. Wie wil er proeven? Deel het 

geschilde en gesneden fruit uit aan de kinderen. Smaakt het lekker? 

 

Doe-activiteit:  

Laat de kinderen een pitje uit een appel zien en vraag wat dit is. Weet iemand wat 

er gebeurt als je het zaadje in de grond stopt? Juist, dan groeit er een 

appelboompje uit! De kinderen worden nu allemaal zelf appelpitjes die in de grond 

zitten. De peuters maken zich zo klein mogelijk. Nu gaan de boompjes langzaam 

groeien. Eerst de stam en dan de takken. Laat de peuters langzaam hun armen 

uitstrekken. Let op, er komt een windje opzetten, alle bomen zwaaien met hun 

takken in de wind! 



 

 
 

Proeven 

Bereid schaaltjes met zoete, zure, zoute en bittere hapjes voor, bijv. aardbeien of 

rozijntjes, stukjes citroen of augurk, een beetje zout of maggi, radijs of andijvie. 

Laat de kinderen voorzichtig van de verschillende hapjes proeven. Hoe smaakt een 

citroen? Hoe kijkt iemand die een citroen heeft geproefd? Laat de kinderen in een 

spiegeltje kijken. En nu een aardbei, hoe smaakt die? Lekker zoet, hmmm! Hoe 

kijken de kinderen nu? Kijk met de kinderen goed naar het zout. Wat zou dit zijn? 

Het lijkt op suiker, maar proef het maar eens, smaakt het lekker?  
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