
 

 
 

Groeien maar! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaag een lentedag in het Zandkasteel. Koning Koos heeft een leuk idee. 

Een groei-speurtocht. Samen met Toto en Sassa gaat hij op zoek naar dingen die 

groeien. Sassa weet een voorbeeld. Het bloemetje in de bloempot. En dan is het de 

beurt aan Toto. Toto snapt het nog niet zo goed. “De kiepauto”, vraagt Koning Koos? 

Nee. “Zwiep”, vraagt Sassa. Nee, Zwiep ook niet. Ze kijken ook in de woonkamer. Is 

hier iets wat groeit? Toto gaat de dingen langs. Bank, kussens… nee. Hé wat 

beweegt daar achter de bank? Finnie. Ja Finnie! Finnie groeit. En Sassa en Toto zelf 

natuurlijk ook. 
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Voorleestips: 

Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het 

samen met de kinderen nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Wat zien de kinderen 

allemaal? Wat gebeurt er? Laat de kinderen het verhaal na vertellen. Wat trekt 

Karel aan om naar buiten te gaan? En wat laat hij thuis? Waarom? Wat zien de 

kinderen in de boom? Wat komt er later uit de bloempjes? Heeft iemand van de 

peuters thuis ook een appelboom in de tuin? Wie van de peuters heeft ook wel eens 

met papa het gras gemaaid? Hoe klinkt een grasmaaier? Laat de kinderen vertellen 

hoe je een plantje in de aarde stopt. En kijk samen naar de poesjes, heeft er 

iemand thuis ook een poes? Hoe heet de poes? 



 

 
 

Voor het kijken: 

Neem wat tuinkerszaad, een zak tuinaarde, wat schepjes, voor ieder kindje een 

plantenpotje, en een gietertje mee en laat het aan de kinderen zien. Wat kun je 

daar allemaal mee doen? Laat de kinderen de zaadjes zien en vraag of iemand weet 

wat het is en wat je ermee moet doen? Geef ieder kind een potje en een schepje en 

laat de kinderen ieder een potje met aarde vullen. Geef dan ieder kind wat zaadjes 

om in de aarde te stoppen en laat de kinderen hun tuinkers met de gieter wat 

water geven. Geef de plantenpotjes een plekje in de groep en markeer voor de 

kinderen welk potje van hen is. Over een paar dagen zullen de eerste zaadjes 

ontkiemen, een spannend proces om samen met de peuters te beleven.  

Taal-activiteit: 

Zet een knuffel of een stuk speelgoed op de kast en wijs de kinderen erop. Vraag of 

er iemand bij kan. Waarom lukt het niet? Wat zouden de kinderen kunnen doen om 

er wel bij de kunnen? Probeer maar op je tenen te staan, te springen. Laat zien dat 

je er zelf wel bij kunt, vraag aan de kinderen waarom dat is. Weet iemand van de 

kinderen wat je kunt doen om groter te worden? Moet je dan veel groente eten of 

weinig? Wat kan je nog meer doen om goed te groeien?  

Reken-activiteit: 

Laat de kinderen bij elkaar staan en vraag ze naar elkaar te kijken. Wie is er het 

grootst? Hoe zien ze dat? Zet twee kindjes naast elkaar. Wie van de twee is het 

langst? Kunnen ze dat meten? Neem een meetlat en meet de kinderen een voor een. 

Zet een streepje op de lat voor ieder kind. Welk kind is het langst? En welk kind is 

het kleinst? Dat groeit vast nog heel erg veel!  

 

 



 

 
 

Doe-activiteit: 

Doe net als Sassa, Toto en Koning Koos een groeispeurtocht met de peuters. Wat is 

er binnen allemaal te vinden wat groeit? Ga daarna met de kinderen naar buiten. 

Hier is nog veel meer wat groeit, wat zien de kinderen allemaal? Groeit dat? Wijs 

een aantal dingen aan en vraag of dit groeit, bijvoorbeeld een plantje, de zandbak, 

de stoeptegels, een vogel, het gras. En hoe zit het met de kinderen zelf, groeien die 

ook? 
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