
 

 
 

Piraten 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen dat ze piraten zijn op een piratenschip. Het bed is het schip en 

aan de bezem hebben ze een deken gemaakt als zeil. Maar dan komt Koning Koos de 

bezem halen. “Hij mag de bezem hebben, onder een voorwaarde”, zegt piraat Sassa. 

Als Koning Koos hen vertelt, waar de Schat van het Zandkasteel is, krijgt hij de 

bezem terug. Koning Koos heeft een echte schatkaart voor Toto en Sassa. Samen 

gaan ze op zoek naar de schat. 

Moeilijke woorden:  

Kapitein, piraat, schat, schatkaart, ahoy 

Voor het kijken: 

Verzamel wat piratenspulletjes, bijvoorbeeld een ooglapje, een verrekijker, een 

piratenvlag, een speelgoed papegaai of een oorbel en laat ze aan de kinderen zien. 

Van wie zouden deze spullen zijn? Wat zijn piraten? Wat doen piraten allemaal? 

Hoe zien piraten eruit en waar wonen piraten?  

Taal- activiteit:  

Teken buiten met stoepkrijt de omtrek van een flink schip op de 

stoep. Jij en de kinderen gaan als echte piraten varen op zee. Jij 

bent de kapitein en de peuters zijn de matrozen. Laat alle peuters 

aan boord gaan. Als iedereen in het schip staat, gaat de reis 

beginnen. Eerst moeten de matrozen flink roeien om uit de haven 

te komen. Alle peuters maken roeibewegingen. Dan worden de 

zeilen gehesen, de kinderen trekken het denkbeeldige zeil omhoog. Op zee moeten 

ze goed sturen, iedereen aan het roer! Kijk allemaal eens door jullie verrekijkers of 



 

 
 

er al land in zicht is? Nee? Dan eerst het dek schrobben. Iedereen maakt 

veegbewegingen. Land in zicht? Dan mag iedereen uit het schip! 

Doe- activiteit:  

Maak een schatkaart met een tekening van het plein of de speeltuin bij jullie in de 

buurt. Teken er een paar voor de kinderen duidelijk herkenbare punten op, 

bijvoorbeeld de glijbaan of het klimrek. Laat de kaart aan de kinderen zien en ga 

samen op zoek naar de schat. Zorg ervoor dat bij ieder punt een aanwijzing is naar 

het volgende punt. Vinden jullie de schat? Maak samen met de kinderen de schat 

open. Wat zou er in zitten? Wat lekker, een heleboel fruit! Neem de schat mee naar 

binnen en eet het fruit met de kinderen lekker op. 

Reken- activiteit: 

Neem een sigarenkistje of klein koffertje en doe er een aantal grote (nep)munten 

in en misschien ook wat kettingen en armbandjes. Laat de schat aan de kinderen 

zien en vertel dat het een echte piratenschat is. Maak het schatkistje samen met 

de kinderen open. Wat zien de kinderen allemaal? Neem alle dingen uit de kist en leg 

ze voor de kinderen neer. Hoeveel munten zitten er in de schat? Wie kan ze eens 

tellen? Kunnen de kinderen de buit eerlijk onder elkaar verdelen? Hoeveel munten 

krijgt iedereen dan? En hoeveel kettingen zijn er? Wat een prachtige schat zeg! 

Doe- activiteit: 

Teken voor ieder kind twee keer de omtrek van een piratenmuts op zwart papier. 

Laat de peuters de mutsen uitknippen en versieren met lijm en gekleurd papier. 

Vouw van de twee helften om het hoofd van het kind en niet de zijkanten vast. Nu 

heeft ieder kind een echte piratenhoed! Maak ook voor ieder kind een ooglapje. Knip 

uit zwart vilt een cirkel en maak er links en rechts een gaatje in, om een elastiek 

aan te bevestigen. Maak ook voor de poppen van Sassa en Toto een ooglapje. Nu zijn 

alle kinderen echte piraten! 


