
 

 
 

Eten kopen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Vandaag is het boodschappendag bij het Zandkasteel. Sassa heeft een winkel. Toto 

en Koning Koos mogen naar binnen. De winkel is open! Ze moeten eerst een mandje 

pakken. Ze kopen bananen, appels, kousenband….Ze hebben voor iedereen eten 

gekocht. Ooh, nee, ze moeten nog eten voor Finnie kopen! Boterhammen, dat lust hij 

wel. Ze gaan de kamer in en daar zit Finnie: die zit heerlijk te smullen van de 

boterhammen. 

Moeilijke woorden:  

Winkel, mandje, uitverkocht, kouseband, betalen, kassa, euro, maag 

Taal- activiteit: 

Ga met de kinderen in een kring zitten en hang een groot wit papier aan de muur. 

Voordat er boodschappen gedaan kunnen worden, moet er een boodschappenlijst 

gemaakt worden. Vertel dat je pannenkoeken gaat bakken. Vraag aan de kinderen 

wat je allemaal nodig hebt. Meel, melk, eieren en zout. Teken alle producten op het 

vel papier. Zo, nu is de boodschappenlijst af! 

Ga nu met alle peuters (zogenaamd) het beslag voor de pannenkoeken maken. 

Vertel de kinderen dat ze allemaal kom vasthouden en doe zelf mee. Wijs op de 

boodschappenlijst steeds aan welk product je gaat gebruiken. Je begint met het 

meel. Iedereen mag (zogenaamd) meel in zijn kom doen. Dan mag er een ei in het 

beslag, doe alsof je een ei in de kom doet en roeren maar! Dat gaat goed. Nu nog 

een ei en kluts kluts klutserdekluts.  Dan mag de melk erbij en een klein beetje 

zout. Als het deeg klaar is, mogen de pannenkoeken worden gebakken. Iedereen 



 

 
 

heeft een (denkbeeldige) pan, boter erin, beslag in de pan en natuurlijk worden de 

pannenkoeken de lucht ingegooid om ze om te draaien! Eet smakelijk allemaal!  
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Doe- activiteit:  

Een echte kok heeft een mooie koksmuts op. Maak met de hele groep koksmutsen. 

Zorg voor crêpepapier, dun karton en verf en kwasten om de muts te versieren. 

Niet voor elke peuter een stuk crêpepapier (een beetje geplooid) vast op een reep 

karton. Meet vervolgens met de reep karton de omtrek van de hoofden en niet de 

muts dicht. Laat de kinderen zelf de muts beschilderen. Vervolgens teken je voor de 

kinderen een pollepel op het dunne karton die ze zelf mogen uitknippen. Het lijkt 

wel een keuken nu met al die mooie koksmutsen! 

 


