
 

 
 

Finnie is lief 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa knuffelt met Finnie. Toto komt erbij staan. Sassa en Toto geven Finnie water. 

Toto wil ook nog wat hondenbrokjes geven, net als Sassa, maar…ineens liggen alle 

brokjes op de grond! Sassa en Toto schrikken ervan. Ze zeggen sorry tegen Finnie 

en daarna krijgt Finnie toch nog een lekkere bak brokjes. 

Moeilijke woorden:  

Hondenbrokjes, knuffelen, goedmaken, kauwen, bot. 

Voor het kijken: 

Weten de kinderen hoe honden eten? Eten ze netjes met een vork en een lepel? Een 

hond eet niet met een vork en lepel, zelfs niet eens met zijn handen, maar met zijn 

mond zo uit de bak. Kunnen de kinderen dat ook? Geef ze allemaal een bordje met 

een paar stukjes appel. Iedereen mag zijn handen op zijn rug doen en proberen om 

zonder handen het bakje fruit leeg te eten. Knap hoor, jullie zijn net hondjes!  
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Taal- activiteit:  

Zorg voor een knuffelhond en maak er een hondenriem aan vast met een sjaal of 

touw. Vraag of de kinderen weten waar een hond naar de WC gaat. Vertel ze dat 

een stukje van de groep een hondenveldje is, waar de hond mag plassen en poepen. 

Laat de peuters om de beurt met de hond aan de lijn door de groep lopen. Bij elke 

peuter moet de hond een keer stoppen voor een plasje. Laat ze naar het 

zogenaamde hondenveldje lopen, even wachten…ben je al klaar hond? Dan kan je 

weer verder lopen.  

Doe- activiteit:  

Laat de kinderen spelen dat ze een hondje zijn. Stel eerst een paar vragen: Wat 

doen honden de hele dag? In een mand slapen, brokken eten, uitgelaten worden, 

rennen, hijgen, blaffen, liggen, weggegooide stok halen. Maak een klein parcoursje 

waarbij de peuters allemaal hondjes nadoen. Bij elke plek mogen ze een activiteitje 

doen:  

 Plassen als een hondje met één been omhoog  

 Heen en weer rennen tussen twee pionnen 

 Rollen op de grond met de benen omhoog 

 Hijgen en blaffen  

 

 

 

 


