
 

 
 

Ik ben sterk 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa geeft Pop een hapje fruit. Toto wil Zwiep ook te eten geven. Hij denkt meer 

aan snoep. Koning Koos zegt dat je daar niet sterk en groot van wordt. Er zit iets 

onder de schoen van Toto. Wat is dat? Het is plakkerig vies snoepje. Toto wil het 

opeten. Dat kan toch niet! Dat is vies. Koning Koos geeft Toto een stukje appel. Daar 

wordt je groot en sterk van.    

Moeilijke woorden: 

Fruit, snoep, vies, lekker, plakkerig, opeten, in je mond stoppen, weggooien, groot, 

sterk, zeewier, ruiken, warm, dichtbij 

 Voor het kijken: 

Neem lege verpakkingen van verschillende levensmiddelen mee, zoals een pak melk, 

een eierdoos, een doosje van de hagelslag, een rijstpak, een limonadefles. Bekijk de 

verpakkingen met de kinderen en vraag wie er weet, wat er in het pak gezeten 

heeft. Hebben de kinderen dat al eens gegeten? Hoe smaakt het? Wanneer eten ze 

dat, ’s ochtends of ’s middags, of in het weekeinde? Wat vinden ze het lekkerst? 

Taal-activiteit:  

Breng verschillende soorten fruit mee en zorg dat er ook een paar exotische 

vruchten tussen zitten. Laat het fruit aan de kinderen zien. Welke soorten fruit 

kunnen de kinderen herkennen? Hebben ze het wel eens gegeten? Hoe vinden ze 

dat het smaakt? Bekijk samen de exotische vruchten. Die zien er gek uit! Misschien 

weet iemand wel wat dat is? Laat alle kinderen van het fruit proeven. Dat smaakt 

lekker! Verdeel ook de rest van het fruit. 

 



 

 
 

Doe-activiteit:  

Knip gekleurd papier uit in de vorm van een appel of een peer. Zorg ervoor dat je 

van iedere vrucht een even aantal hebt. Geef de kinderen allemaal een appel of een 

peer. Met potloden en krijtjes mogen de kinderen hun vrucht gaan versieren, aan 

allebei de kanten. Zoek als de kinderen klaar zijn, steeds twee dezelfde vruchten bij 

elkaar. Knip de ene vrucht aan de bovenkant, de andere aan de onderkant in en 

schuif ze in elkaar. Maak met een schaar een gaatje in de bovenkant en doe er een 

draadje aan. Hang de vruchten aan een grote tak. Nu heb je een mooie fruittak voor 

in de groep.   
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