
 

 
 

Ik ben boos 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto speelt met zijn kiepauto en ziet dat Pop op de grond ligt. Hij pakt haar op. 

Sassa ziet dat Toto met pop speelt. Ze wordt boos op Toto. Sassa denkt dat Toto Pop 

heeft afgepakt van haar, terwijl Toto Pop alleen maar terug wilde geven aan Sassa. 

Sassa en Toto willen hun ruzie niet bijleggen, maar Koning Koos weet wel een 

oplossing. Even later doet Sassa alsof ze heel boos is, maar dat is gelukkig maar een 

grapje. 

Moeilijke woorden:  

Boos, gillen, snoet, blij, voelen. 

Voor het kijken: 

Begin een praatje met de peuters over ruzie. Hebben de peuters wel eens ruzie 

gehad? Waar ging dat over? Heeft iemand wel eens iets van iemand anders 

gepakt? Wat gebeurde er toen?  

Taal- activiteiten: 

1. Lieve knuffel 

Vraag de kinderen of ze hun lievelingsknuffel willen pakken. Misschien hebben 

sommige kinderen hun eigen knuffel mee, en anders kunnen ze een knuffel in het 

lokaal kiezen waar ze vaak mee spelen. Maak van elk kind een foto met zijn of haar 

knuffel. Als meerdere kinderen dezelfde knuffel willen, is dat niet erg, dan nemen 

ze de knuffel om de beurt mee op de foto. Print de foto uit en hang ze aan de muur. 

Laat de kinderen over hun knuffel vertellen. Waarom vinden ze hun knuffel zo lief? 

Is hij lekker zacht? Wat doen ze allemaal met hun knuffel? Spelen, slapen, eten, 

praten? Hoe heet hun knuffel? Waarom heet hij zo? 



 

 
 

2. Sassa en Toto  

Print onderstaand plaatje uit en kopieer het voor de kinderen zodat ze het in 

kunnen kleuren. 

Bespreek voor het inkleuren de plaatjes. Kunnen de kinderen zien of Sassa en Toto 

blij, verdrietig, boos, geschrokken, kwaad of verdrietig zijn? Hoe zien ze dat? 

Waarom denken ze dat Toto en Sassa zich zo voelen? Voelen de kinderen zichzelf 

ook wel eens zo? 

  

 

 

 



 

 
 

Doe- activiteiten: 

Hoe kijk je? 

Weten de kinderen wat gevoelens zijn? Laat ze naast elkaar staan, en vraag of ze 

heel erg boos willen kijken. Wat voor gezicht moeten ze dan trekken? En wat voor 

gezicht hoort er bij blij zijn? Horen daar ook geluiden bij? Hoe kijken ze als ze 

verdrietig zijn? Zijn de kinderen wel een boos/blij/verdrietig? Laat de kinderen 

hierbij telkens naar hun eigen gezicht in een spiegel kijken. 

 


