
 

 
 

Wat ben je mooi 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaag een knutseldag in Het Zandkasteel. Koning Koos poetst de 

badkamer. Sassa zit te knutselen. Ze heeft Toto gemaakt. Rode haren en blauwe 

ogen. Toto wil helpen, maar nu klopt het niet meer, zegt Sassa. Koning Koos grijpt 

in. Toto heeft Sassa gemaakt! Nu moet er nog haar op. Ze laten zien dat ze allemaal 

anders zijn: lange haren, korte haren en andere kleuren ogen.  

Moeilijke woorden:  

Badkamer, rood, blauw, helpen, portret, groot, klein, anders, was ophangen, rijtje, 

even groot. 

Prentenboek: 

Twaalf kleine peuters 

Elly van der Linden en Suzanne Diederen 

Uitgeverij Clavis 

ISBN: 9789044808094 

Voor het kijken: 

Speel dat je een fotograaf bent. Maak van ieder kind uit de groep een foto en print 

hem uit. Snijdt uit stevig papier dikke repen en zet lijm klaar. Ieder kind krijgt vier 

repen papier. Laat de peuters van de vier repen een rechthoek plakken. Zo wordt 

het een fotolijstje! Nu mogen de peuters hun fotolijstje gaan versieren. Iedereen 

doet dit, hoe hij of zij het zelf het mooist vindt. De kinderen mogen verf gebruiken 

of potloden, en glitters, veertjes en andere dingen om hun lijstje te versieren. Als 

het af is, mogen de foto’s in de lijstjes geplakt worden. Hang de portretten op in de 



 

 
 

groep en bekijk samen met de peuters de kunstwerken. Wie houdt er van blauw? 

Wie is er gek op glitters? Gezellig hoor, al die mooie foto’s in de groep. 

 

                           illustratie: Marjolein Krijger 

Taal- activiteit: 

Maak van elk kind uit de groep een verticale foto waar zijn/haar lichaam op te zien 

is en print het uit/laat het ontwikkelen. Knip vervolgens de foto vanaf de nek van 

het kind, zodat er nu twee foto’s zijn: één van het lichaam en één van het hoofd. 

Laat een groepje kinderen een foto zien van één van de lichamen. Vraag ze naar de 

uiterlijke kenmerken: is het een jongen of meisje? Hoe weten ze dat? Wat voor 

kleren heeft hij/zij aan? Laat ze vervolgens alle foto’s van de hoofden zien. Weten 

ze al welk hoofd bij deze foto hoort? 

Dit spelletje kan ook gedaan worden met onderstaande plaatjes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustratie: Marjolein Krijger 

Doe- activiteit:  

Laat twee jongens (oudere peuters) een meisjes- kledingstuk (rokje, jurk, 

haarband of schoenen) aantrekken. Dat ziet er leuk uit! Vraag ze dingen als: hoe 

lopen meisjes? Lopen ze anders dan jongens? En wat voor spelletjes spelen 

meisjes graag? Iedereen mag meeraden. Laat dan twee meisjes jongenskleren 

aantrekken. Wat zijn jongenskleren? En kunnen die ook voor meisjes? 

 

  

 

            

 

       

 

 

      


