
 

 
 

Een jurk voor Toto 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos vouwt de lakens op. Toto wil helpen. maar dat kan niet, Koning Koos is 

al bijna klaar. Toet maakt mooie muziek. Sassa speelt dat ze een prinses is uit een 

heel ver land. Toto wil ook graag een prinses zijn. En Koning Koos wil ook wel! Sassa 

gaat echt prinsen van Toto en Koning Koos maken. Ze dansen met z’n drietjes. 

Moeilijke woorden: 

Jurk, rok, verkleden, prins, opvouwen.   

Voor het kijken: 

Begin met de kinderen een gesprekje over feest. Wanneer is het feest? En wat 

hoort er allemaal bij een feest? Wat doe je als het feest is? Wat trek je aan naar 

een feest? En hoe versier je de boel als het feest is? Wie komen er allemaal op een 

feest? Zorg voor een aantal feestelijke spullen, bijvoorbeeld slingers en ballonnen 

of hoedjes en richt samen met de kinderen een feesthoek in. Wat ziet dat er 

feestelijk uit!  

Taalactiviteit:  

Zet een mand met verkleedkleren neer. Laat de kinderen kijken wat er allemaal in 

de mand zit en laat de peuters zoveel mogelijk benoemen wat ze zien. Een jurk, een 

hoed, hoge hakken, een ketting, een jas…En wat is dat? Een knoop, een rits…De 

kinderen willen die kleren vast wel even aanpassen! Wat staat dat mooi! Laat de 

kinderen in de spiegel kijken. Wat zien de peuters er mooi uit! 

 



 

 
 

Prentenboek: 

De kleertjes van Karel 

Liesbeth Slegers 

ISBN: 9044805592 

Uitgeverij Clavis 

Lees het verhaal in de groep eerst helemaal voor. Lees daarna het verhaal nog eens 

met de kinderen. Zorg ervoor dat uit ieder versje in het verhaal een kledingstuk 

klaar ligt. Leg ze neer in de kring, zodat iedereen ze goed kan zien. Maak groepjes 

van twee en leg bij ieder groepje twee kledingstukken neer. Wanneer de kinderen 

‘hun’ kleding herkennen in het verhaal mogen ze het aantrekken. Aan het eind van 

het verhaal zijn alle kinderen verkleed, wat een gek gezicht! 

 

 

 

 


