
 

 
 

Kijk wat ik maak 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto heeft iets gevonden op het strand. Een stuk hout. Het lijkt wel een schilderij 

zegt Koning Koos. Hij steekt zijn hoofd door de lijst: een schilderij van Koning Koos! 

Om de beurt gaan ze op zoek naar andere mooie schilderijen. Een schilderij van de 

bank, een schilderij van een plant en één van Toto’s kiepauto. Wat een mooie 

kunstwerken zien ze! 

Moeilijke woorden:  

schilderij, kijken, hout, vinden  

Doe-activiteit: 

Zorg voor een bolletje rode wol, plaksel en een digitale camera. Print de afbeelding 

van Sassa (zie volgende pagina) uit op stevig A4-papier en knip de cirkel uit, deze 

heb je niet meer nodig. Laat één peuter de haarband van Sassa roze kleuren. Laat 

twee andere peuters de haren van Sassa op het papier plakken van de wol die ze 

eerst in sliertjes mogen knippen. Nu mogen alle peuters om de beurt hun hoofd 

door het gat steken. Iedereen is nu Sassa! Maak zo van iedereen een foto. Sassa 

ziet er steeds heel anders uit! Print alle foto’s uit en hang ze aan een slinger in de 

groep. Wie lijkt het meest op Sassa?  

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

Taal-activiteit:  

Zorg voor een groot stuk karton waar je vier repen van knipt en maak ze in de 

hoeken met nietjes aan elkaar. Nu heb je een schilderijlijst. Ga daarna met de 

kinderen naar buiten en neem de lijst mee. Vertel de peuters dat ze een schilderij 

mogen gaan maken zoals Toto, Sassa en koning Koos deden in Het Zandkasteel. 

Maak een wandeling met de kinderen en laat ze goed om zich heen kijken. Zien ze 

dingen die ze graag in hun schilderij zouden willen zien? Denk aan een mooie 

wolkenlucht, een boom, de kinderen zelf, hun voeten, de stoep, de zon, een klimrek, 

een fiets. Laat steeds 2 peuters de lijst vasthouden, de anderen zien hoe mooi het 

schilderij is. Wat zijn er buiten veel mooie dingen om schilderijen van te maken!  

 

 

 

 


