
 

 
 

Dit is mijn hut 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zoeken schelpen. In sommige schelpen wonen beestjes. De schelp is 

hun huis. Sassa en Toto willen ook een eigen huis maken. Ze bouwen een hut met 

een laken.    

Moeilijke woorden: 

Aardig, schelpen, laken, gezellig.  

Voor het kijken: 

Vraag de kinderen of ze thuis wel eens een hut bouwen. Hoe doen ze dat?  

Activiteiten voor het kijken naar een aflevering: 

Zandtafel 

Ga met een klein groepje kinderen naar de zandbak/zandtafel. Neem een paar 

spullen mee om huisjes mee te bouwen, zoals een emmer, schep, vormpjes, 

poppetjes en wat water. Laat de kinderen hun eigen huis bouwen van zand. Laat de 

kinderen vertellen over hun huis: wonen ze in een groot huis? In een flat? Hebben 

ze heel veel kamers? Wie wonen er allemaal in het huis? 
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grond. Hij wil ergens anders wonen, ergens waar het leuk en licht is, met veel 

frisse lucht. Maar het perfecte plekje is niet zo makkelijk te vinden. 

Interactief voorlezen: 

Lees het boek Ik wil ergens anders wonen voor aan de peuters. Laat ondertussen 

de plaatjes rond gaan in de kring. Kunnen ze allemaal goed zien wat erop staat? Leg 

het boek daarna weg en praat met de kinderen over hun huis. In wat voor huis 

wonen ze? Vinden ze wel eens iets stom aan hun huis, net als mol? Wat dan? En 

waarom? Wat is er zo fijn aan hun huis? Pak de plaatjes uit het boek erbij.  

Taal- activiteiten: 

Je huis 

Teken je eigen huis en jezelf en eventueel de personen met wie je samen woont op 

papier. Ga met maximaal vijf kinderen om een tafel zitten en laat ze jouw tekening 

zien. Leg ze uit dat dit jouw huis is, en wie de personen zijn die je hebt getekend. 

Laat ze vervolgens hun huis tekenen en de mensen met waar ze mee wonen. Vraag 

de kinderen ondertussen dingen als: heb je een eigen kamer? Met wie woon je? Wat 

staat er in de slaapkamer? Wat kun je doen in de keuken? Is dit jouw broer/zus? 

Slaap je met je broer/zus op één kamer? 

Doe- activiteit:  

Huis van stoelen 

Zet vier stoelen in een vierkantje neer met ongeveer 1,5 meter afstand van elkaar 

en gooi daar een laken overheen: zo heb je een huisje gebouwd! Laat drie kinderen 

hun huisje inrichten. Wat hebben ze allemaal nodig om het huis af te maken? 

Kussens, boeken, keukenspullen, een potje, een matrasje, etc. Laat de kinderen 

benoemen wat ze in het huis neerzetten en laat ze uitleggen waar ze dat voor 

gebruiken. Ga bij de peuters op visite als het huisje af is. Wat is het er gezellig 

geworden! 


