
 

 
 

Stop sta stil 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is lekker rustig in de keuken waar Koning Koos aan het schoonmaken is. Dan 

komen Sassa en Toto binnenrennen. Sassa zit Toto achterna. Koning Koos zegt dat 

ze stil moeten staan. Sassa en Toto proberen héél stil te staan, maar dat is best 

moeilijk! Dan rent Koning Koos achter Sassa en Toto aan die naar buiten rennen. 

Net voordat hij ze te pakken heeft, roept Toet: Stop. Sta stil. Dan moet Koning Koos 

stilstaan. Even later doet Sassa een ooievaar na. Dat is best moeilijk, omdat ze op 

één been moet staan. Toto doet haar na en met wat hulp kan hij het ook! Koning 

Koos doet een kangoeroe na, dat is gelukkig een stuk makkelijker! 

Moeilijke woorden:  

Stil staan, bewegen, wiebelen, verroer je niet, standbeeld, ooievaar, moeilijk, 

kangoeroe 

Voor het kijken: 

Laat alle peuters op een lijn staan. Zelf ga je een eindje verderop staan, met je rug 

naar de peuters toe. Nu ben je een politieagent. Als de politieagent roept: “het is 

groen!”,  mogen alle peuters een stukje naar voren komen. Maar als de politieagent 

roept: “het is rood!”, draait de agent zich om en moeten alle peuters blijven staan! 

Wie van de peuters is als eerste aan de overkant? Dan mag hij nu de politieagent 

zijn. 

Taal- activiteit: 

Doe met vijf kinderen een raadspel. Fluister één van de kinderen de naam van een 

dier in het oor en laat hem/haar het dier nadoen. De andere kinderen kunnen het 

dier proberen te raden. Als ze het geraden hebben, kun je ze vragen over dat dier 



 

 
 

stellen: welke kleuren heeft het? Hoe groot is het? Wat voor geluid maakt het? Wat 

eet het? Hebben ze het dier wel eens in het echt gezien? Als de peuters het te 

moeilijk vinden om het dier na te doen, kun je natuurlijk altijd helpen! 

 

illustratie: Marjolein Krijger 

Doe- activiteit:  

Teken buiten een rechte lijn op de grond. Laat alle kinderen op de lijn staan, met 

hun rug naar elkaar toe. Pak een trommel en speel daar een ritme op. Als je roept: 

STA OP ÉÉN BEEN!, gaan alle kinderen op de streep staan op één been met hun 

armen uitgestrekt. Ga zelf ook op één been staan en sla ondertussen door op het 

trommeltje. Lukt het de kinderen? Laat ze vervolgens weer op twee benen staan. 

Als je weer roept STA OP ÉÉN BEEN!, moeten de kinderen weer op één been staan, 

maar nu mogen ze de schouders van degene voor zich pakken om op te leunen. Blijf 

ritmisch doorslaan op de trommel, terwijl je zelf weer op één been gaat staan. Lukt 

het de kinderen om op één been te staan? De streep kan ook dicht bij een muur 



 

 
 

getrokken worden, zodat de kinderen zich met één hand kunnen vasthouden aan de 

muur. 

Prentenboek: 

Max op de fiets  
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Uitgeverij Clavis, 2007 

ISBN 9789044806946 

Max is de bezitter van een nieuwe fiets en hij is reuzetrots. Hij komt al zijn 

vriendjes tegen en is fier en stoer. De figuurtjes zijn heel stereotiep afgebeeld en 

de afbeeldingen stralen weinig beweging uit. Het verhaal is nogal voorspelbaar en 

je krijgt een beetje een déjà-vugevoel bij het zoveelste Max-avontuur. Dit is een 

leuk boekje in de Max-reeks en daarmee is het een beetje gezegd. 

 

 

 

 


