
 

 
 

Kijk uit! 
Doe-kaart bij deze aflevering 

Inhoud:  

Het is mooi weer en Koning Koos, Toto en Sassa gaan naar buiten. Sassa neemt de 

bolderkar met Pop mee. Dan vinden ze een tak. Het lijkt op een stuur van een fiets 

of een step. Toto speelt met de tak alsof het een step is maar botst tegen de 

bolderkar en Pop valt. In het Zandkasteel krijgt Pop een pleister en Zwiep verband. 

Koning Koos vindt op zolder de step. Finnie vindt het boodschappenmandje voor aan 

het stuur. Toto vindt de step een prima ziekenauto.Tatuu! 

Moeilijke woorden: 

tak, stuur, fiets, step, pijn, pleister, verband, bolderkar, mandje, ziekenauto. 

Voor het kijken:  

Knip uit een A-4 vel een rondje uit en plak dit op een tennis-, pingpong- of 

badmintonracket. Teken hierop een stopbord. 

 

 Laat de peuters in een rijtje achter elkaar staan en leg ze uit dat jij een politie- 

agent bent die het verkeer regelt. Laat de kinderen in een rij achter elkaar lopen 

door het lokaal. Het lijkt wel een echte trein! 

Als jij je bord ophoudt en op een fluitje blaast of STOP! roept, dan moeten de 

kinderen meteen stilstaan. Als het stopbordje weer omlaag gaat, mogen ze weer 

doorrijden.  



 

 
 

Taalactiviteit:  

In het lokaal of buiten wordt een groot parcours met stoepkrijt getekend. Laat de 

kinderen allemaal achter elkaar aan rijden. Hoe zit je eigenlijk op een fiets? Alle 

peuters doen alsof ze op een fiets zitten en houden het stuur goed vast. De 

kinderen ‘fietsen’ langzaam en rijden mooi achter elkaar over de stoepkrijtlijn (de 

weg). Dan fietsen de peuters sneller totdat het tijd is om te stoppen. Waar kun je 

nog meer mee rijden? Met een step! Toto doet alsof de step een ambulance, een 

ziekenauto, is. Dat kunnen de peuters vast ook. Tatuu, wat gaat de ziekenauto snel. 

Laat de peuters na afloop op de verschillende buitenspeel- karren over de 

verschillende getekende weggetjes rijden. 

 

         illustratie: Marjolein Krijger 

Doe-activiteit:  

De bolderkar met Pop 

Op het vel staan enkele losse onderdelen:  

- Zij – aanzicht bolderkar – kargedeelte 

- Twee wielen  

- Trekstuur 

- Pop die in een zithouding op de kar kan worden gezet 

- Sassa die in een houding staat dat ze de kar trekt 



 

 
 

Zet jij de bolderkar goed in elkaar? Knip of prik alle losse onderdelen uit. Maak de 

bolderkar met Sassa en Pop. Lijm de bolderkar op een vel papier. Versier de kar met 

stukjes gekleurd papier of plakfiguren. 

 
       


