
 

 
 

Ik kan het zelf 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa, Toto en Koning Koos zitten met z’n allen aan tafel. Sassa heeft haar bordje 

leeg, maar Toto heeft geen trek in zijn korstjes. Voor deze ene keer hoeft Toto ze 

niet op te eten. Dan laat hij per ongeluk alles vallen. Koning Koos wil opruimen, maar 

dat wil Toto zelf doen. Ze ruimen samen op. Daarna speelt Sassa dat Pop niet wil 

eten. Pop lust het niet. Nu speelt Sassa dat de lepel een auto is. Broem-broem. Maar 

Pop heeft nog steeds geen trek. En Toto wil ook niet meespelen. Of toch…Toto gaat 

Sassa eten geven. De lepel is een vliegtuig! Koning Koos doet ook mee. Ze doen net 

alsof ze eten. Overheerlijke spinazie!  Koos doet een vliegtuig na. Maar Toto en 

Sassa willen geen spinazie! 

Moeilijke woorden:  

Korsten, lusten, opruimen, prullenbak, afwas, trek hebben, spinazie. 

Taal- activiteit: 

Toto kan al heel veel zelf doen. Kunnen de kinderen dat ook? Ga met de kinderen op 

de grond liggen en vertel ze dat iedereen nog slaapt. Ze mogen allemaal hun ogen 

dichtdoen. Dan gaat de wekker, trrrrringgg! Zeg dat het tijd is om op te staan. 

Goedemorgen allemaal! Wie kan er vertellen wat er nu moet gebeuren? Stel de 

kinderen veel vragen en laat ze vertellen wat ze in de ochtend altijd doen als ze 

wakker worden. Eerst moet je uit je bed komen, doe maar allemaal mee. Dan even 

uitrekken, whoehaaa doe maar mee. Wat gaan we in de badkamer doen? Eerst naar 

de WC. Alle kinderen mogen doen alsof ze een plasje doen, psssst. Dan gaan we 

tanden poetsen! Doe maar allemaal alsof je het dopje van de tandpasta afdraait en 

doe wat tandpasta op je tandenborstel. Poetsen maar. Nu de handen wassen en 

dan het gezicht. Vraag steeds aan de kinderen wat er daarna moet gebeuren. Nu 



 

 
 

moet je je afdrogen natuurlijk! Iedereen mag zich zogenaamd gaan aankleden. 

Vertel dat je wel honger hebt gekregen! Vraag de kinderen wat ze ’s ochtends eten 

of drinken.      

Doe- activiteit:  

Laat de kinderen helpen bij het maken van het fruit of de crackers. Vraag ze of ze 

de bekers klaar willen zetten, vraag ze hoeveel limonade er in de bekers moet. Moet 

er koud of warm water in de bekers? Wat voor fruit eten we vandaag? Tel samen 

met de kinderen het aantal stukjes fruit dat er in elk bakje gedaan wordt. Daarna 

mogen ze, met jouw hulp, zelf  de bekers en de hapjes uitdelen. Na het eten mogen 

ze helpen met het ophalen van de bekers en bakjes. En natuurlijk moet de afwas 

nog gedaan worden! Vraag aan de peuters hoe dat moet en laat ze ook daarbij 

helpen. Fijn hoor al die hulpjes! 
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