
 

 
 

Toet doet het niet 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaag een geurige dag in Het Zandkasteel. Koning Koos heeft koekjes 

gebakken. Dat ruikt lekker! Sassa en Toto spelen kiekeboe. Dan komt Toet 

aangereden, wat is er met Toet aan de hand? Wat klinkt Toet gek. Toto verstaat er 

niks van. Toet doet raar. Zou Toet ziek zijn? Of kapot? Koning Koos kijkt er naar. 

Toet is niet kapot, Toet staat stil. Wat heeft Koning Koos gehaald? Een sleutel. En 

Kijk! De lichtjes gaan het weer doen. Toet zegt kiekeboe! Sassa wil buiten spelen 

met de bal, maar Toto kan z’n bal nergens vinden. Ze zoeken en zoeken…De bal ligt in 

bad! Maar..de bal is zacht. Hij is lek. Er zit een gaatje in. Toto houdt het gaatje dicht, 

maar zo kan hij niet spelen. Sassa heeft een idee. Ze pakt een pleister en plakt ‘m 

op het gat! Maar nu moeten ze de bal nog opblazen. Ze vragen of Koning Koos de bal 

wil opblazen. Dat wil hij wel. Nu kunnen Sassa en Toto fijn samen buiten spelen met 

de bal! 

Moeilijke woorden:  

Raar, ziek, kapot, lampjes, stilstaan, draaien, lek, plakken, opblazen 

Voor het kijken: 

Verzamel in de groep wat speelgoed. Het gaat hierbij om speelgoed dat je moet 

opdraaien, zoals een muziekdoosje, of waarbij de kinderen op een knopje moeten 

drukken zodat er licht / geluid uit komt. Te denken valt aan een frictieauto, 

brandweerauto met sirene en lichtjes, een muziekdoosje of een mobiel voor boven 

een box. Zet de dingen neer op tafel. Ze doen het allemaal niet. Ze bewegen niet, je 

hoort niks en je ziet geen lichtjes branden. Wat moet je dan doen? Laat de kinderen 

zien dat je een muziekdoosje bijvoorbeeld moet opdraaien. En wat moet je doen 

zodat de brandweerauto gaat knipperen? Op een knopje drukken? Laat de kinderen 



 

 
 

meedenken en meedoen en bespreek hierbij begrippen als stuk, doet het niet, licht, 

geluid, opdraaien en op een knop drukken. 

Doe- activiteiten  

Blazen 

Blaas in de groep een ballon of bal op. Diep inademen en blazen maar. De bal of 

ballon zit nu vol met lucht. Kunnen de kinderen dat ook? Geef de peuters een 

opblaasbal of ballon. Lukt het ze om de ballon op te blazen? En leeg laten lopen…dat 

lukt de kinderen vast ook! Gaat de ballon lek als je er een gaatje in prikt? Laat de 

begrippen, opblazen, lucht, leeglopen, blazen tijdens dit spel aan bod komen. 
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