
 

 
 

Wat een cadeautjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is jarig! Hij krijgt een mooi cadeautje van prinses Sassa en ook twee 

cadeautjes van Koning Koos. Wel drie cadeautjes voor Toto! Prinses Sassa wil ook 

jarig zijn.  

Moeilijke woorden: 

Een, twee, drie, veel, jarig, feest, cadeautje, inpakken, uitpakken, strik, delen. 

Voor het kijken:      

Leg vijf ingepakte cadeautjes in de kring. Dit kunnen speelgoedjes uit de klas zijn. 

Tel samen met de peuters de cadeautjes. Hoeveel zijn het er? Laat één van de 

kinderen een cadeautjes wegleggen. En hoeveel pakjes zijn het nu? Tel maar 

opnieuw! Heb jij ook weleens een cadeautje gekregen? Ja? Zouden in het 

Zandkasteel ook cadeautjes krijgen vandaag? 

Prentenboek:  

Klein wit visje wordt groot 
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Laat de peuters zelf inpakpapier maken. Geef elk kind een dun vel papier. Laat ze 

het vel zo mooi mogelijk beschilderen. Wat een mooi cadeaupapier. Schrijf op elk 

papier de naam van de peuter. Zodra de peuter iets voor papa of mama heeft 

gemaakt, wordt het een extra feestelijk cadeautje in dit papier.  

 



 

 
 

Taalactiviteit: 

Pak een aantal speelgoedjes in en laat één van de kinderen de cadeautjes 

verstoppen. De andere kinderen mogen zoeken. Als een cadeautje gevonden wordt, 

wordt het op tafel gelegd. Kijk eens, al één cadeautje! Zoek maar verder! Alle 

gevonden cadeautjes worden bij elkaar gelegd. Hoeveel cadeautjes hebben jullie 

gevonden? 

Rekenactiviteit: 

Maak in een hoek van de groep een speelgoedwinkel met een kassa. Speel dat je 

cadeautjes gaat kopen in de winkel. Beer is jarig! Gaan jullie mee naar de winkel? 

Eén of twee van de kinderen speelt winkelbediende. Hoeveel cadeautjes zullen we 

voor beer kopen? Stop alle cadeautjes in de tas. Ga terug naar Beer. Leg de 

cadeautjes voor beer neer en herhaal en tel nog een keer wat je samen gekocht 

hebt. Dan worden de cadeautjes bij de kassa betaald. Alle cadeautjes bij elkaar 

kosten één, twee, drie, vier muntjes. 


