
 

 
 

Kleine ongelukjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn aan het spelen en Koning Koos is in de keuken aan het vegen. 

Maar dan struikelt hij haast over de kiepauto van Toto. Koning Koos roept Toto en 

wijst hem op het gevaar van rondslingerend speelgoed. Koning Koos doet voor hoe 

hij bijna was gestruikeld. Toto zet de kiepauto opzij. Koning Koos prijst hem. Heel 

goed. Ze moeten elkaar helpen om ongelukjes te voorkomen. Toto gaat terug naar 

Sassa en wijst naar het speelgoed van Sassa op de grond. Dat is gevaarlijk, zegt 

Toto. En hij wil het speelgoed opruimen. Dat vindt Sassa niet leuk. Koning Koos legt 

uit dat je speelgoed alleen hoeft op te ruimen als je niet meer speelt of even weg 

gaat. Dan horen Toto en Sassa enorm kabaal. Koning Koos is gestruikeld in de 

keuken, over zijn eigen bezem! Sassa en Toto hebben het niet kunnen voorkomen. 

Maar ze kunnen Koning Koos wel overeind helpen. 
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Voorleestips: 

Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het 

samen met de kinderen nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Laat de kinderen 

vertellen wat er gebeurt op een plaatje. Helpen de peuters hun papa ook wel eens? 



 

 
 

Waarmee dan? Wat voor gereedschap gebruiken Karel en papa? Wat voor 

gereedschap kennen de peuters nog meer? Wie van de peuters heeft wel eens 

samen met papa de auto gewassen? En is er wel eens iemand in een wasstraat 

geweest, hoe was dat? Karel helpt ook mee met koken, doen de peuters dat thuis 

ook wel eens? Wat koken ze dan? En wat is hun lievelingseten? 

Voor het kijken: 

Neem verschillende stukken speelgoed en leg ze op de grond. Bekijk de dingen 

samen met de peuters. Jullie gaan op zoek naar harde en zachte dingen. Neem een 

stuk speelgoed en vraag aan de peuters of het hard of zacht is. Hoe weten ze dat? 

Laat iedereen even voelen. Neem dan een ander stuk speelgoed en doe hetzelfde. 

Laat nu de kinderen iets hards uitzoeken. En dan iets zachts. Sorteer alle zachte en 

alle harde dingen. Wat kennen de peuters nog meer wat hard is? En wat is zacht? 

Zet daarna alle spullen weer op de juiste plek terug. 

Taalactiviteit: 

Neem een tijdschrift of wat reclamefoldertjes en knip er plaatjes van bijvoorbeeld 

een schaar, een mes, een pan, een hamer, een vork, een kraan, een fornuis, een 

groenteblikje of een blikopener, een fles wasmiddel, een zaag etc. uit. Bekijk samen 

met de kinderen de plaatjes en laat de kinderen de voorwerpen benoemen. Waar 

gebruik je het voorwerp voor? Hoe doe je dat? Vraag aan de kinderen of het 

voorwerp wat er op te zien is, gevaarlijk is. Waarom is dat zo? Plak alle gevaarlijke 

voorwerpen op een groot vel papier. Voorzichtig hiermee! 

Doe-activiteit: 

Leg verschillende stukken speelgoed her en der in de ruimte verspreid. Vertel aan 

de peuters dat iemand overal losse spullen heeft laten slingeren. Dat is gevaarlijk, 

want er zou zomaar iemand over kunnen struikelen! Daarom gaan jullie voorzichtig 

lopen door de ruimte en alle spulletjes verzamelen. Iedereen neemt elkaars hand 



 

 
 

vast en als een treintje lopen jullie door de ruimte. Misschien kunnen jullie er een 

liedje bij zingen? Komen de kinderen iets tegen wat rondslingert? Bekijk het 

voorwerp samen en overleg met de kinderen waar het hoort. Laat steeds een ander 

kind het voorwerp oppakken en op de juiste plek terugleggen. Goed opgeruimd 

allemaal! 


