
 

 
 

Wat doe ik aan? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is ochtend in Het Zandkasteel. Koning Koos roept Sassa en Toto zodat hij hen 

kan helpen met aankleden. Maar hee, waar zijn hun kleren gebleven? Zouden Sassa 

en Toto zichzelf al hebben aangekleed?  

Moeilijke woorden: 

Opstaan, aankleden, kleren, zelf doen, ketting, armband, mooi, cadeautje, jaloers, 

verdrietig 

Voor het kijken:  

Laat de kinderen in een kring zitten en ga zelf even staan. Kunnen de kinderen 

vertellen wat je voor kleren aan heb? Een jurk? Een broek? T-shirt, schoenen? Als 

het nou heel koud zou zijn, wat kan je dan nog meer aantrekken? Een jas, een 

sjaal, wanten, een muts. Laat zien dat je je jas aantrekt. En wat nog meer? En als 

ik het nu warm krijg wat moet ik dan doen?  
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Doe-activiteit:  

Zet een grote doos of mand vol met kleren in de groep. Verkleedkleren, sjaals en 

bijvoorbeeld regenkleding. Laat de peuters kleren voor zichzelf uitkiezen. Eerst 

mogen ze de kleren op de grond neerleggen om te kijken hoe het eruitziet, een 

broek, daarboven een shirt, schoenen onderaan. Als het er mooi uitziet mogen ze de 

kleren aantrekken. Wat vind je mooi? Trek ze maar aan! Passen de kleren? Of zijn 

ze een beetje groot? Zorg dat er ook een spiegel is, zodat de kinderen goed kunnen 

kijken. En? Staat het goed? 

Taal-activiteit:  

Print de tekeningen op de volgende pagina groot uit. Knip alles uit en hang de 

afbeelding van Toto op de muur. Laat aan de kinderen de uitgeknipte broek zien. 

Wat is dit? Heb jij ook een broek aan? Wie van jullie heeft geen broek aan? Wat heb 

jij dan aan? Eén peuter mag de papieren broek op de benen van Toto plakken. 

Vervolgens de laarzen, wie heeft er nog meer laarzen aan in de groep? Wie heeft er 

iets anders aan dan laarzen? Die mag ook opgeplakt worden. Dan de sjaal, wanneer 

doe je die om? Wie kan de sjaal op de goede plek plakken bij Toto? Heeft Toto het 

nu warm genoeg? Nee he, hij moet nog een T-shirt aan!  

 


