
 

 
 

Vierkant 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa is aan het knutselen. Ze doet een beetje geheimzinnig. Koning Koos en Toto 

worden wel erg nieuwsgierig…maar ze mogen niet kijken van Sassa. Ze maakt een 

verrassing voor Toto. Wat prachtig! Allemaal gekleurde vierkanten. Toto rent naar 

de woonkamer. Wat is er aan de hand…vindt hij het niet mooi? 

Moeilijke woorden:  

Vierkant, cadeau, blok, bouwen, toren, driehoek rondje, 

Voor het kijken:  

Maak met plakband (crêpetape)  een groot vierkant, een cirkel en een driehoek op 

de grond. Laat de kinderen zien dat je met je armen een ronde cirkel kan maken, 

alsof je een dikke ronde buik maakt. Zo mogen ze over de cirkel lopen. Nu mogen ze 

over het vierkant lopen met hun handen gevouwen tot een vierkant, de vingers 

tegen elkaar en de duimen tegen elkaar. De driehoek mogen ze maken door boven 

hun hoofd de vingers tegen elkaar te drukken en de armen naast het hoofd. Als ze 

alle figuren gelopen hebben, ga je het door elkaar doen. Een paar peuters mogen de 

cirkel lopen, een paar het vierkant en een derde groepje de driehoek. En… WISSEL!  

Taalactiviteit: 

Leg voorwerpen neer die verschillende vormen hebben. Denk aan: een bal, een 

vierkant prentenboek, een rond bord, een vierkant blok, een driehoekig kleivormpje 

en een rechthoekig vouwblaadje. Bespreek met de kinderen de vorm van de 

voorwerpen. Laat de kinderen vervolgens de voorwerpen sorteren: rond bij rond en 

vierkant bij vierkant. Als de kinderen weten welke vormen er meedoen, zet je een 

doos neer. Maak twee gaten in de zijkant van de doos waar de handen van de 



 

 
 

peuters doorheen kunnen. Leg nu steeds een voorwerp in de doos en laat ze voelen 

welke vorm het heeft.  

Doe-activiteit:  

Maak samen met de kinderen een vlaggetjeslijn. Knip vooraf van gekleurd papier 

verschillende vormen uit: rond, driehoekig en vierkant. Laat de kinderen zelf kiezen 

welke vorm ze willen gebruiken, ze moeten noemen welke vorm ze nemen. 

Vervolgens mogen ze de vlaggetjes versieren. Plakken, knippen, kleuren, etc. Hang 

de vormen aan de lijn en span de lijn door de groep. Wat ziet het er mooi uit!                                          
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