
 

 
 

Tien! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto gaan verstoppertje spelen. Sassa gaat zich verstoppen en Toto moet 

tot tien tellen. Maar Toto kan nog niet zo goed tot tien tellen. Koning Koos helpt hem 

erbij. Maar het duurt wel erg lang, vindt Sassa die verstopt zit. Als Toto bijna 

helemaal tot tien geteld heeft, verraadt Sassa zich zelf. Ze telt namelijk hardop met 

Toto mee! 

Moeilijke woorden:  

Verstoppen, verraden, tellen, elf, twaalf 

Voor het kijken: 

Dek eens samen met de peuters de tafel voor het fruit eten. Tel samen met hoeveel 

mensen jullie zijn. Hoeveel bekertjes zijn er nodig? En hoeveel bordjes? Laat de 

peuters de bordjes en de bekertjes rondzetten. Tel samen nog eens of er nu voor 

iedereen een bordje en een bekertje op tafel staat. Als iedereen aan tafel zit, tel 

dan het fruit op de bordjes. Hoeveel stukjes appel heeft ieder? En hoeveel stukjes 

banaan? Heeft iedereen even veel? Wie krijgt er nog een stukje bij? Lekker zeg! 

Doe-activiteit:  

Ga met de kinderen verstoppertje spelen. Kies een kindje uit wat mag gaan zoeken. 

Laat het kind eerst alle andere kinderen tellen. Zoveel kinderen moet het zo meteen 

gaan zoeken. Dan mag het kind tot tien tellen, terwijl de anderen zich verstoppen. 

Klaar, wie niet weg is, is gezien! Tel steeds samen hoeveel kinderen er al gevonden 

zijn. Als alle kinderen gevonden zijn, mag een ander kind gaan zoeken. Help de 

kinderen bij het tot tien tellen. 

 



 

 
 

Taal- activiteit:  

Print de plaat uit op papier. Wie staan er allemaal op? Wat is er aan de hand? 

Hoeveel jaar denken de kinderen dat Toto zal worden? Hoe oud zijn de kindjes zelf? 

Tel eens hoeveel vlaggetjes er hangen? En hoeveel cadeautjes heeft Toto 

gekregen? Wie weet hoeveel bloemen er aan de stoel van Toto hangen? Wijs de 

kinderen op het cijfer op de trui van Koning Koos. En hoeveel vingers steekt Sassa 

in de lucht? Tellen maar! 
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Reken- activiteit: 

Print voor ieder kind onderstaand werkblad uit op papier. Hoeveel tamboerijntjes 

zien de kinderen? Kleur het juiste aantal stippen. En hoeveel tassen tellen ze? En 

hoeveel vrachtauto’s zijn er? Laat de peuters steeds het juiste aantal stippen 

inkleuren. Hebben ze alles goed geteld?  

 


