Op een rij
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Toto wil Koning Koos helpen met vegen. Maar daarvoor is hij nog te klein! Dat is
jammer… Toto wil zo graag helpen! Dan ziet hij de laarzen slordig op een hoop
liggen. Hij gaat ze netjes op een rij zetten. Later spelen Sassa, Toto en Koning Koos
dat ze een trein zijn. Tsjoeke-tsjoek! Allemaal achter elkaar!
Moeilijke woorden:
Helpen, groot, klein, verdrietig, rijtje, trein, locomotief, wagon, voor, achter
Voor het kijken:
Kom als een locomotief de groep binnen lopen. Loop een rondje door de groep en
nodig de peuters uit om samen een trein te vormen. Tjoeke-tjoek! Wie komt er
achter mij aan? Nu zijn we een echte trein! Allemaal in de rij! Tjoeke-tjoeke-tjoek!
Zouden koning Koos, Toto en Sassa in Het Zandkasteel ook met de trein gaan?
Doe-activiteit:
Knip van papier driehoeken en geef ieder kind één driehoek. Iedereen mag zijn
driehoek gaan versieren, met verf, gekleurde snippers, potloden, etc. Als iedereen
klaar is, mag één peuter zijn driehoek op de grond leggen, de volgende legt die van
hem ernaast en zo mag iedereen zijn knutsel naast elkaar leggen. Kijk! De kinderen
hebben een rij gemaakt! Plak alle driehoeken nu aan een touw, nu is het een
slinger! Een slinger met driehoekjes op een rij. Hang de slinger maar op een mooi
plekje in de groep!
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Spelen met taal:
Pak een pop uit de poppenhoek. Laat een peuter een voorwerp in de klas zoeken dat
groter is dan de pop. Dat mag hij vervolgens achter de pop leggen. Een ander kind
mag iets zoeken dat kleiner is dan de pop, dat mag vóór de pop gelegd worden. Nu
mogen alle kinderen om op hun beurt iets uit de klas pakken dat passend in het
rijtje gelegd moet worden, vooraan de steeds kleine voorwerpen, achter de grote.
Zo komt er een lange rij van spulletjes gevormd van groot naar klein.

