
 

 
 

Tok tok tok 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn aan het knutselen in de keuken. Toto heeft een stukje papier 

gemaakt. Sassa maakt een rode bloem en een ei. Koning Koos gaat bijna op het 

grote ei zitten! Maar eigenlijk is een ei toch ook om op te zitten! Dat doet een 

moederkip ook! Koning Koos doet een kip na. Hij  gaat op het ei zitten. En dan komt 

het ei uit! Het kuikentje wil gaan eten. Zo wordt het kuikentje een kip. Koning Koos 

speelt dat hij kip is en Sassa en Toto zijn de kleine kuikentjes. 

Moeilijke woorden:  

Knutselen, kuikentje, kraaien, van de bank af kukelen, groter worden. 
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Taal- activiteit: 

Knip een paar dierenplaatjes uit of zorg voor een boek met plaatjes van dieren. Ga 

met de  kinderen in een kring zitten. Laat één voor één de plaatjes zien. Weten ze 

wat voor dieren het zijn? Wat voor geluiden maken deze dieren? Hoe doet een koe? 

En een kip? Iedereen mag een dier uitkiezen dat hij graag na wil doen. Ze mogen het 

geluid dat het dier maakt nadoen. Een kip is een klein dier en een paard is groot. Is 

het dier dat ze nadoen een groot of een klein dier?  

 



 

 
 

Doe- activiteit:  

Teken voor elke peuter de omtrek van een vis op een vel papier. Laat de kinderen 

snippers scheuren van verschillende kleuren papier en van aluminiumfolie. De 

snippers mogen ze een beetje over elkaar op de vis plakken, zodat er echte 

schubben ontstaan. Als de vissen klaar zijn, mogen ze allemaal op de grond gelegd 

worden. Ga met de kinderen in een groepje bij elkaar staan en houd elkaars hand 

vast. Vertel de peuters dat jullie met zijn allen in een boot zitten op de zee. Beweeg 

een beetje op en neer, want er zijn ook golven! Vraag wat voor dieren daar in het 

water zwemmen. Inderdaad vissen! Wat voor dieren leven er nog meer in het 

water? Eenden, krokodillen, zwanen, ganzen, kikkers, dolfijnen, walvissen. Zien de 

kinderen die dieren ook? Leuk he, op zee!  
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