
 

 
 

Onder de parasol 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is erg warm vandaag. Sassa en Toto moeten ook niet zo hard rennen. Daar is 

het veel te warm voor. Ze gaan even onder de parasol….daar is het wat koeler. Maar 

het blijft heet. Sassa gaat naar binnen om een paraplu te pakken. Een dakje tegen 

de zon. Wat een slim idee! Sassa speelt  buiten onder haar parasol. Sassa en Toto 

gaan verstoppertje spelen…. Om de beurt staan ze onder de parasol. Kiekeboe!  

Moeilijke woorden:  

Parasol, koel, paraplu, zonnestralen, verstoppen 

Voor het kijken: 

Ga met de kinderen naar buiten naar een plek waar veel zon is en neem stoepkrijt 

mee. (Als het geen zonnige dag is, kan je deze activiteit binnen doen. Je kunt een 

felle lamp gebruiken als zon). 

Laat de kinderen met hun rug naar de zon staan. Ziet iedereen zijn schaduw op de 

grond? Laat ze hun armen naar boven en beneden bewegen. Kijk, je schaduw 

beweegt mee! Laat ze spelen met hun schaduw door hun lichaam te bewegen. Nu 

mogen de kinderen in tweetallen bij elkaar gaan staan. Laat één peuter een 

houding kiezen die een mooie schaduw op de grond maakt, de ander mag met 

stoepkrijt de schaduw op de grond omtrekken. Daarna mogen ze wisselen. Wat een 

mooie kinderen zien we op de grond!   

 



 

 
 

Doe- activiteit:  

Neem een paraplu mee naar buiten en stoepkrijt. Teken een bochtige grote cirkel 

over de speelplaats. Alle kinderen mogen nu in tweetallen gaan staan. Ze mogen de 

paraplu openmaken en deze samen vasthouden. Vertel dat de lijn een weggetje is. 

Twee aan twee mogen de kinderen een wandelingetje gaan maken. Als ze weer 

terug zijn bij het beginpunt,  is het volgende tweetal aan de beurt. En…is het lekker 

koel onder de paraplu/ parasol?  

 

Taal- activiteit: 

Print de praatplaat groot uit en hang hem op. Wat zien de kinderen in de tekening? 

Waar zijn Koning Koos, Sassa en Toto? Wie is er wel eens naar het strand geweest? 

Wat kan je daar allemaal doen? Wat doen Koning Koos, Sassa en Toto op het 

strand? Ze picknicken met fruit en limonade! Wat vliegt er in de lucht? Vlinders en 

bijen! Hoeveel vlinders zie je? En hoeveel aardbeien zie je? Wat gaat Toto eten? 

Sassa lust een banaan, hoeveel bananen zitten er in de mand? Als je een leuk 

gesprekje hebt gehad met de kinderen, kan je de praatplaat voor elk kind op a4-

formaat uitprinten en laten inkleuren.  



 

 
 

 


