Geven en krijgen
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Koning Koos bakt speculaasjes. Sinterklaas is in aantocht! Sassa en Toto maken
van de bank een stoomboot. Toet-toet! Zouden ze ook hun schoen mogen zetten?
Moeilijke woorden:
Sinterklaas, Zwarte Piet, speculaas, stoomboot, varen, schoen
Voor het kijken:
Print de plaat uit op papier. Bekijk de plaat samen met de peuters. Wie staan er op
de plaat? Wat zijn ze aan het doen? Kijk eens wat er op de grond ligt! Wat zou er in
de zak zitten? En van wie komt die zak? Hebben de kinderen ook al wat van
sinterklaas gekregen? Wie mag er zijn schoen zetten? Laat de peuters vertellen
wat ze allemaal doen, wanneer ze hun schoen mogen zetten. Doen ze er ook wat bij
voor het paard? En een mooie tekening? Geef de kinderen allemaal een kopie van de
plaat, en laat hen de plaat inkleuren. Die mogen ze vanavond in hun schoen doen,
voor de sint!
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Taal- activiteit:
Leg een pop met lange haren, een jurkje, schaatsen, blokken en een banketletter
klaar. Vraag aan de kinderen wat ze allemaal op tafel zien. Zet nu het
sinterklaasliedje van “Oh kom er eens kijken” op en zing met de peuters lekker mee.

Laat de kinderen de pop, het jurkje, de schaatsen etc. zien. Als het liedje afgelopen
is, kunnen jullie het nog een keertje luisteren, nu zin voor zin. Wie kan de pop
aanwijzen? En waar zijn de blokken? Wat een mooie cadeautjes allemaal. Wat
zouden de kinderen het liefste krijgen van sinterklaas?
Doe-activiteit:
Geef iedere peuter een leeg, schoon melkpak, een strook wit en een strook rood
papier. Zet lijm voor de peuters klaar. Laat de peuters de melkpakken met lijm
bestrijken en help hen de papierstroken er omheen te plakken, rood aan de
onderkant en wit aan de bovenkant. Knip voor ieder kind twee driehoeken uit rood
papier, dit wordt de mijter. Deze plakken ze bovenaan het melkpak. Nu mogen de
peuters met kleurtjes het gezicht van de sint tekenen. En van watten krijgt de sint
een mooie baard.

