
 

 
 

Vlieg er eens uit 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto vouwen vliegtuigjes van papier. Als ze klaar zijn gaan ze naar het 

strand om de vliegtuigen te laten vliegen. Het vliegtuigje van Sassa vliegt heel goed, 

maar dat van Toto niet. Hij is de vleugels vergeten! En zonder vleugels kan het 

vliegtuigje niet goed vliegen, legt Koning Koos uit. Dan spreidt Sassa haar armen en 

maakt motorgeluiden. Ze is zelf een vliegtuig geworden! Toto doet Sassa na en 

plotseling zijn er twee vliegtuigjes op het strand. 
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Voorleestips: 

Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het 

samen met de kinderen nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Laat de kinderen 

vertellen wat er gebeurt op een plaatje. Weten de kinderen wat dat is, vervelen? 

Wat is er aan de hand als je je verveelt? Hoe kun je dat probleem oplossen? Hoe 

lost Big het op? Hoe komen de mooie punten aan de planken van buurman Bever? 

En hoe zou het komen dat de egels vol met pleisters zitten? Wat is er met de snavel 

van mevrouw Specht gebeurd? Hoe zou dat komen? Zou dat echt kunnen gebeuren 

bij een vogel? Waarom (niet?) Hoeveel ijshoorntjes staan er bij meneer Pinguïn op 



 

 
 

de plank. Tel met de kinderen de wielen en de veren die Big op het dak heeft liggen. 

En hoeveel spijkers heeft Big in zijn mond? Waarom zijn de buren zo blij met het 

vliegtuig? Met hoeveel dieren zitten ze in het vliegtuig? Waar zouden ze heengaan? 

Voor het kijken: 

Neem drie velletjes papier. Vouw van een vel een papieren vliegtuigje. Vraag een 

van de peuters om van een van de andere vellen een mooie prop te maken. Het 

derde vel blijft zoals het is. Leg de prop, het vliegtuigje en het vel papier naast 

elkaar en vraag aan de peuters, welk papier het beste zal vliegen. Probeer het dan 

samen met de peuters uit. Gooi de prop door de lucht, het vliegtuigje en het vel 

papier. Welke vliegt het best? Laat de peuters het ook zelf proberen en help hen, 

een eigen papieren vliegtuig te vouwen. Wat vliegen die vliegtuigen goed zeg! 

Taalactiviteit: 

Ga met de kinderen naar buiten en zoek een grasveldje op, waar jullie met zijn allen 

op jullie rug kunnen gaan liggen. Kijk met de kinderen naar de lucht. Wat zien ze 

allemaal? Wat komt er langs vliegen? Te denken is aan vogels, vliegtuigen, 

misschien wel een helikopter, insecten, vlinders. Wie van de kinderen zou er wel 

eens willen vliegen? Hoe hoog zou je willen vliegen? En waar naar toe? 

Doe- activiteit:  

Blaas ballonnen op en geef iedere peuter een ballon. 

Jullie gaan een spelletje doen. Laat de peuters 

proberen, de ballon hoog te houden door hem met hun 

handen omhoog te tikken. De ballon mag de grond niet 

raken! Als dit goed gaat laat de peuters dan proberen 

de ballon eerst met de ene en dan met de andere hand 

omhoog te slaan. Stop de ballon tussen je knieën en 

pak de ballon dan weer vast, maar laat hem niet 



 

 
 

vallen! Neem een hoepeltje en laat de peuters een voor een proberen, hun ballon 

door de hoepel te tikken. Knap hoor. 

Doe-activiteit: 

Verzamel verschillende lichte voorwerpen zoals een papieren zakje, een veer, een 

helicoptertje van een boom, een papieren zakdoekje, een blad van een boom. Ga met 

de kinderen uitproberen of de voorwerpen kunnen vliegen of niet. Vraag bij ieder 

voorwerp of de kinderen denken of het goed vliegt, of het snel of langzaam naar 

beneden valt. Laat daarna het voorwerp omlaag vallen. Wat vliegt het snelst? En 

wat het verst? En wat draait rond als een helicopter? Dat is leuk? Laat de kinderen 

ook zelf experimenteren met de spullen. 


