
 

 
 

Rond 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

De maan is rond, de maan is rond…Sassa zingt een liedje en tekent met haar vinger 

een mooie cirkel. Toto kijkt om zich heen. Hij ziet zijn vrachtauto. ‘Ook rond!’, roept 

Toto.  Maar een vrachtauto is niet rond. Sassa laat Toto zien dat een bord rond is. En 

een sinaasappel is ook rond…dat klopt. Maar Toto wil Sassa laten zien dat zijn auto 

ook rondjes heeft! 

Moeilijke woorden:  

rond, sinaasappel, wielen, hoepel 

Voor het kijken: 

Maak met de kinderen een lange rij en vertel ze dat ze in de trein zitten. De wielen 

van de trein zijn rond dus als de trein gaat rijden mag iedereen met zijn armen 

ronde bewegingen maken; laat ze beide armen spreiden en maak kleine rondjes. De 

ramen van de trein zijn vierkant. Laat de trein stoppen en laat de kinderen hun 

wijsvingers en duimen tegen elkaar zetten en zo een vierkantje maken. Kijk 

allemaal maar door het raampje naar buiten. Heel ver weg zie je door het raam een 

berg. Laat alle kinderen de vingers tegen elkaar doen en de armen uit elkaar zodat 

een groet driehoek gemaakt wordt. Doe nu alles achter elkaar, loop als een treintje 

door de groep en maak er een liedje van: 

De wielen van de trein zijn rond, tjoeketjoeketjoeketjoeketjoek, 

De ramen van de trein zijn vierkant, tjoeketjoeketjoeketjoeketjoek, 

Ik zie een mooie berg in de vorm van een driehoek! 
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Prentenboek:  

Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde 

Guido van Genechten 

ISBN 9044800019 

Uitgeverij Clavis, 2005 

Lees het prentenboek Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde. Leg in een mand een paar 

voorwerpen die in het boek voorkomen zoals bijvoorbeeld een spiegel, een 

feestneus, een blok, een driehoek, een hoge hoed en gekleurde ballen. Stop in de 

mand ook voorwerpen die niets met het verhaal te maken hebben. Bekijk na het 

voorlezen met de peuters de inhoud van de mand. Welke voorwerpen horen bij het 

prentenboek? Laat de kinderen de voorwerpen opzoeken in het boek. Laat de 

peuters hierbij vertellen wat er met het voorwerp gebeurde in het verhaal. Deel de 

spullen nu uit aan de kinderen en lees het verhaal nog eens voor. Als er in het 



 

 
 

verhaal een voorwerp voorkomt dat een kind vastheeft dan mag hij het voorwerp in 

de lucht houden. Dus goed luisteren naar het verhaaltje van Tito!     

Doe-activiteit:  

Speel met de kinderen bakkertje. Geef ze klei en zorg voor ‘primaire’ kleivormpjes: 

een vierkant, rondje, driehoek en rechthoek. Laat de kinderen eerst vertellen hoe 

de vormen heten. Rol een groot stuk klei plat tot een grote platte plak. Laat de 

peuters aan één kant van de tafel staan en ga zelf aan de andere kant staan. Jij 

bent de klant in de bakkerswinkel. Vraag aan de eerste peuter: mag ik één rond 

broodje. Met een rond vormpje kan een rondje uit de klei gedrukt worden. Dan ga je 

naar de volgende peuter: Ik zou graag 1 vierkant en één driehoekig broodje willen. 

Bestel bij alle peuters een broodje.  

 

 


