
 

 
 

Lees je voor? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos zit lekker te lezen. Hij leest stil, voor zichzelf. Sassa en Toto willen 

graag dat Koning Koos een verhaal voorleest. Maar dit  is een grote mensen boek. 

Daar vindt Toto niks aan! Sassa besluit dat zij zelf gaat lezen. Maar Sassa kan toch 

niet lezen? Jawel hoor! Sassa leest stil, net als Koning Koos doet. Toto snapt er niks 

van! Hij hoort helemaal geen verhaaltje. Ze gaan nu samen lezen. Koning Koos 

vraagt waar het over gaat: prinsessen, piraten, bloemen en dieren…. 

Moeilijke woorden:  

Verhaaltje, slurf, snuit, krant, verzinnen, olifant 

Voor het kijken: 

Print de praatplaat uit op papier. Bekijk samen met de peuters de plaat. Wie staan 

er allemaal op? Wat heeft Sassa in haar hand? En wat is Toto aan het doen? Waar 

zouden Sassa, Toto en koning Koos zijn? Kijk goed naar wat er allemaal nog meer 

op het plaatje te zien is. Hoeveel potloden zie je? Wijs ze maar aan! 

Prentenboek: 

Big wil een boek 

Judith Koppens 

Uitgeverij Clavis, 2007-07-16  

ISBN 90-448-0563-0 

Giraf en Big gaan samen naar de boekenwinkel. Giraf wil een boekje lezen, samen 

met Big. Big gaat liever spelen. Maar dan ontdekt Big dat iedereen boeken leest. En 

dat boeken lezen erg fijn kan zijn. Big gaat terug naar de boekenwinkel. 
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Taal- activiteit: 

Haal het prentenboek “Big wil een boek” uit de bibliotheek en lees het aan de 

kinderen voor. Laat vervolgens een oudste peuter dit boek voorlezen aan jou en een 

klein groepje kinderen door naar de plaatjes te kijken. Zorg ervoor dat alle kinderen 

de plaatjes te zien krijgen. Help de oudste peuter zo af en toe door een vraag te 

stellen over wat er te zien valt op de prenten. 

Doe- activiteit:  

Verzamel een aantal prentenboeken en zet ze keurig op een rijtje. Neem een 

tafeltje en een stoel als balie. Nu heb je een bibliotheek. Alle kinderen mogen naar 

de bibliotheek komen en een boekje uitzoeken. Wie een boekje uitgezocht heeft, 

mag naar jou komen om het uit te lenen. Geef ieder kind een papiertje met een 

stempel. Nu mag de peuter het boekje lezen. Als het uit is, mogen de kinderen het 

boekje komen ruilen. Misschien willen ook twee kinderen samen een boekje komen 

lenen? Laat ook een peuter een keer de boekjes uitlenen aan de andere kinderen.  

 

 


