Stiekem
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa kamt de haren van Pop. Toto wil ook een keer en pakt de kam van Sassa af.
Maar dat mag niet van Sassa. Sassa en Toto maken ruzie om de kam. Dan stopt
Sassa de kam weg in haar tas. Als Sassa weg is, pakt Toto de kam stiekem uit haar
tas en speelt ermee. Sassa ontdekt dat de kam uit haar tas is verdwenen en gaat
naar Koning Koos. Toto leert dat hij eerst moet vragen, voordat hij iets van iemand
anders mag lenen.
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Voorleestips:
Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het
samen met de kinderen nog een keer. Bekijk de plaatjes en laat de kinderen het
verhaal na vertellen. Wat gebeurt er allemaal? Waarom is Mimi boos op Bella de
Koe? Mag dat zo maar wat Bella de Koe doet? Wat moet Bella de Koe doen? Hebben
de kinderen zelf ook wel eens iets afgepakt van iemand anders? Hoe los je dat
probleem op? Waarom is Mimi verdrietig? Wat staat er voor de deur als Mimi
thuiskomt, wie zou dat hebben gedaan?

Voor het kijken:
Begin een praatje met de peuters over stiekem. Wie weet wat stiekem is? Wat doe
je als je stiekem iets doet? Vertel de peuters over iets wat jij wel eens stiekem
hebt gedaan. Stiekem kan ook iets positiefs zijn, bijvoorbeeld stiekem een feestje
voor iemand organiseren. Hebben de peuters ook wel iets stiekem gedaan? Of heeft
iemand anders wel eens stiekem iets van de peuters geleend/ gepakt? Wat
gebeurde er toen? Vraag aan de peuters wat je wel en wat je niet stiekem mag
doen.

Taalactiviteit:
Kijk met de peuters naar bovenstaande afbeelding. Hoe kijkt Toto? Hoe zien de
kinderen dat? Zijn de peuters zelf ook wel eens blij? Hoe kijk jij als je blij bent?
Waarom zou Toto zo blij zijn? En kijk eens even naar Sassa, wat is er met haar aan
de hand? Hoe voelt Sassa zich? Hoe weten de kinderen dat? Wat gebeurt er als je
verdrietig bent? Zijn de peuters ook wel eens verdrietig? Wanneer voelen de
kinderen zich verdrietig? Wat zou er met Sassa gebeurd kunnen zijn? Hoe zouden
de peuters Sassa weer blij kunnen maken?
Doe-activiteit:
Zorg voor lege schoenendozen, bruine verf, lijm, glitters en glitterpapier of stickers.
De peuters gaan een schatkist maken, waar ze hun eigen schatten in kunnen
bewaren. Laat de kinderen de dozen beschilderen. Als de dozen droog zijn, mogen
de peuters hun schatkist versieren met glitters en papier. Welke van hun
persoonlijke schatten zouden de peuters in hun schatkist willen doen? Waarom
doen ze dat in de schatkist?

