
 

 
 

Tring tring 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa heeft een telefoon gemaakt. Tring tring, ze wordt gebeld, wie zou dat zijn? 

Toto wil ook eventjes bellen, maar hij heeft geen telefoon. Gelukkig heeft Sassa er 

snel één voor hem gemaakt. Samen kunnen ze bellen. Dan kunnen ze ook met elkaar 

praten als ze ver van elkaar af staan. Als Sassa en Toto op het geluidenkleed 

springen, komen er allemaal verschillende geluiden uit: ding dong, bim bam, 

koekoek! Koning Koos vindt het zoveel herrie, hij wordt er gek van! Hij is blij dat 

Sassa en Toto stoppen. Nu kunnen ze in stilte zwaaien. Dag! 

Moeilijke woorden:  

Telefoon, bellen, ver weg, horen, stilte 

Voor het kijken:  

Maak met de groep (mobiele) telefoons. Laat eerst 

zien hoe een echte telefoon er uitziet. Neem voor 

elke peuter een (schuur)sponsje en een rietje mee.  

Maak met een schaar een gaatje in de bovenkant 

van de spons en stop het rietje erin als antenne. 

De kinderen mogen de telefoon (spons) nu gaan 

versieren met verf. Laat ze nog eens op de echte 

telefoon zien waar de knopjes en het schermpje 

zitten. Vertel de peuters dat ze de knoppen en het 

scherm op de spons (de telefoon) kunnen 

schilderen. Als de sponzen droog zijn, mogen ze 

elkaar natuurlijk gaan bellen. Misschien kunnen ze 

ook even naar hun opa of oma bellen?  
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Taal- activiteit: 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Neem 2 bananen mee en teken met een 

zwarte stift  tien puntjes op deze ‘telefoon’. Vraag de peuters wie er wel eens 

gebeld heeft met de telefoon. Wat moet je zeggen als de telefoon gaat? Je vertelt 

de kinderen dat ze eerst hun naam moeten zeggen en daarna komt de vraag ‘met 

wie spreek ik?’. Ga nu telefoongesprekken oefenen met de kinderen. Twee kinderen 

krijgen een banaan, dat is de telefoon. Laat ze op de knoopjes drukken en bellen. 

Vertel wie belt naar wie. Hoe neem je de telefoon op? Wat vertel je elkaar? Tot 

ziens, daag! De volgende twee peuters mogen nu gaan bellen!  

 


