
 

 
 

Donder en bliksem 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos, Sassa en Toto spelen gezellig een potje memory. 

Buiten waait het hard, maar de drie zitten gezellig binnen. 

Finnie komt erbij, hij wil zijn bot. Maar dat ligt buiten. Koning 

Koos zal het voor hem gaan halen. Maar net als Koning Koos de 

deur opendoet, horen ze gerommel. Het onweert buiten! Finnie 

verdwijnt naar de slaapkamer. Hij is bang voor het onweer. 

Sassa en Toto laten hem zien dat hij niet bang hoeft te zijn. 

Moeilijke woorden:  

Onweer, donder, bliksem, flits, bang 

Voor het kijken: 

Print de plaat uit op papier en bekijk hem samen met de peuters. Wie staan er 

allemaal op? En wat zijn ze aan het doen? Wat is er aan de hand? Waarom zijn de 

wolken zo donker? En wat heeft Koning Koos in zijn hand? Waar gebruik je dat 

voor? Wat is Toto aan het doen? Leuk he, de regen! 
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Taalactiviteit: 

Geef een aantal kinderen een muziekinstrumentje, of iets waarmee ze lawaai 

kunnen maken en een paar andere kinderen een zaklamp. Vraag aan de kinderen 

wie er wel eens een onweersbui meegemaakt heeft. Wat gebeurt er als het 

onweert? Misschien vinden de kinderen onweer wel een beetje eng, net als Finnie. 

Waarom is onweer een beetje eng? Wat hoor je als het onweert? Heel goed de 

donder. Laat alle kinderen met een instrumentje de donder na doen. Zo hard als je 

kunt! Dat was een harde donder! Wat komt er na de donder? De bliksem! Nu zijn de 

kinderen met de zaklamp aan de beurt. Flitsen maar. Laat de kinderen hard 

donderen of juist zacht. Wat betekent dat? Ruil ook van instrument en zaklamp. 

Doe-activiteit:  

Leg op de grond een aantal hoepels neer. De hoepels zijn regenplassen. Zet een 

vrolijk muziekje op. Alle peuters mogen gaan dansen, maar… ze mogen niet in de 

plassen stappen! Alleen wanneer jij de muziek plotseling stopt, moeten ze een keer 

heel hard in de plassen stampen! Daarna dansen ze weer verder door de regen. Je 

kunt de kinderen bij dit spelletje ook een parapluutje in de hand geven of hun 

laarsjes aan laten trekken. 

Doe- activiteit: 

Print de onderstaande plaat uit. Wat hoort bij elkaar? Laat de peuters met hun 

vinger de lijnen volgen. Wat hoort er bij het parapluutje? En wat bij de zon? 



 

 
 

 


