
 

 
 

Mijn fotoalbum 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto vindt een kartonnen doos met een gaatje erin. Sassa doet net of het een 

fototoestel is. Sassa maakt een foto van Koning Koos, en Toto maakt foto’s van 

Sassa. Sassa wil op de foto als een… danseres! 

Sassa is aan het tekenen. Wat heeft ze gemaakt? Een fotoalbum! De hele familie 

staat er op. Maar dan wordt Toto boos. Hij denkt dat hij niet in het familiealbum 

staat. Maar natuurlijk staat Toto in het familiealbum. Gelukkig maar, want hij is 

Sassa’s broertje! 

Moeilijke woorden:  

Fototoestel, weggooien, opruimen, danseres, golven van de zee, familiealbum, 

knuffelen 

Voor het kijken: 

Print de plaat uit op papier. Bekijk met alle peuters samen de plaat. Wat staat erop? 

Wie staan er op de foto? Waar is de foto met Toto? En waar wijst Sassa naar? Op 

welke foto staan de meeste mensen? Wie zouden dat allemaal zijn?  Wat zien de 

kinderen nog meer op de foto’s?  
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Taal- activiteit: 

Breng een foto van jezelf met je familieleden mee. Laat de foto aan de peuters zien. 

Vertel wie er allemaal op staan. Wijs aan wie je broer, je zus, je vader, je moeder, 

je hond is. Vraag aan de peuters wie er ook een broertje heeft. Hoe heet hij? Wie 

wonen er nog meer bij de kinderen in huis? Wie hoort er nog meer bij de familie? 

Wonen die ook allemaal bij de peuters thuis? Waar woont oma? Misschien heeft er 

iemand een huisdier. Dat is ook lid  Woont de poes ook bij hun? Dat is gezellig! 

Doe- activiteit:  

Familiefoto’s maken. Verzamel een aantal kledingstukken en attributen en leg ze op 

een stapel. Voorbeelden zijn stropdassen, jurkjes, damesschoenen, handtasje, b.h., 

mannenoverhemden, hoeden en gympen. Laat steeds drie kinderen zich aankleden 

om op de familiefoto te gaan. Vertel ze als wie ze zich moeten aankleden: moeder, 

vader, dochter, oma, opa, oom, etc. Vraag de kinderen hoe degene als wie ze zijn 

verkleedt, praat en beweegt. Kunnen ze dat voordoen? Vraag of ze willen poseren 

voor de familiefoto. 


