
 

 
 

Wat hoor ik? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is een dag met veel geluiden. Sassa en Toto spelen op het strand. Toto heeft een 

grote schelp gevonden. Hij roept Sassa. Maar die hoort Toto niet want ze heeft haar 

handen op haar oren. Dat gaat Toto ook proberen. Toto hoort ook niks meer. Koning 

Koos heeft koekjes en water klaarstaan. Hij roept Sassa en Toto. Maar die horen 

niks. Koning Koos loopt naar buiten. En gelukkig gaan Sassa en Toto naar binnen. 

Koning Koos zet een schelp aan zijn oor. Hij hoort de zee. Sassa en Toto horen het 

ook. 

Koning Koos gaat naar de keuken en Toto gaat hem helpen. En Sassa…die gaat iets 

grappigs doen. Ze springt op het geluidenkleed. Je hoort een poes miauwen. Sassa 

springt achter de bank. Toto rent naar binnen om een poes te zoeken! Nu gaan ze 

Koning Koos foppen. Je hoort een olifant. Koning koos gaat snel kijken in de 

kamer….En…gefopt! 

Moeilijke woorden:  

Horen, lastig, snappen, geluiden, golven, gefluister, keuken 

Voor het kijken: 

Leg op de vloer met de rug naar boven plaatjes van verschillende dieren en 

voorwerpen, bijv. vliegtuig, kikker, slang, stofzuiger, raceauto, paard, trein. Ga er 

met de groep omheen staan en laat een peuter een plaatje omdraaien. Wat staat 

erop? Kan de peuter het geluid van een vliegtuig nadoen? Klinkt het vliegtuig zo? 

Nu mogen alle kinderen een vliegtuig zijn. Dan mag de volgende peuter een plaatje 

omdraaien. Hoe is het geluid van een kikker? Alle kinderen zijn kikkertjes.  

 



 

 
 

Prentenboek: 

Max op de fiets 

Guido van Genechten 

Uitgeverij Clavis, 2007 

ISBN 9789044806946 

Haal het prentenboek uit de bibliotheek en lees het voor aan de kinderen. Wie van 

de kinderen heeft er ook een fiets? Wie kan er al goed fietsen? Haal een fiets in de 

groep en bekijk met de kinderen samen de fiets. Welke kleur heeft de fiets? Wie 

weet waar de trappers zitten? En het stuur? En waar is de bel? Wie kan er even 

bellen? Dat klinkt leuk! Laat de kinderen die al kunnen fietsen een rondje rijden en 

luid bellen. Opzij, opzij, er komt een fiets aan! 

Taal- activiteit: 

Het fluister- spel. Als je fluistert, dan praat je héél zachtjes. Maak je zo klein 

mogelijk en fluister een woord. Laat de kinderen hetzelfde doen. Als je iets harder 

fluistert, kun je jezelf ook een klein beetje groter maken. Herhaal hetzelfde woord 

steeds met een iets hardere stem, terwijl je jezelf steeds groter maakt. Aan het 

eind spreid je je armen en roep je het woord. Laat de kinderen meedoen. Kan kun je 

weer van groot naar klein gaan.  

Doe- activiteit:  

Neem vier lege glazen flessen mee en een ijzeren lepel. Laat één glas leeg en vul de 

andere drie met verschillende hoeveelheden water. Ga met een groepje van vier 

kinderen om de flessen heen zitten en sla met het lepeltje op de flessen. Horen ze 

dat elk flesje een ander geluid maakt? Laat ze met hun stem het geluid nadoen dat 

uit de flessen komt. Als er veel water in de fles zit, hoe klinkt het dan? En als er 

bijna geen water in zit? Laat de kinderen zelf op de verschillende flessen slaan met 

het lepeltje. Wie kan er een muziekje maken met de flessen? Dat klinkt mooi! 


