
 

 
 

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

Zwiep is kwijt.  Sassa, Koning Koos en Toto zien Zwiep nergens, maar misschien 

kunnen ze hem wel ruiken…? Maar hoe ze ook snuffelen, ze kunnen Zwiep niet 

vinden. Finnie kan goed ruiken! Finnie gaat Zwiep zoeken met zijn neus. Hij heeft 

een boek gevonden van Koning koos. En ja hoor, Finnie heeft ook Zwiep gevonden! 

Goed hoor, Finnie is een echte speurhond. 

Sassa en Toto spelen op het strand. Sassa doet de handen voor haar ogen. Zo ziet 

ze niks. Toto loopt weg: ze spelen blindemannetje. Sassa ziet Toto niet maar…ze 

ruikt iets. Iets lekkers. Koning Koos is aan het koken. Dan ineens voelt Toto Sassa! 

Gevonden! Het is tijd om te zwaaien. Maar…Toto ruikt wat. Bah! Het stinkt! Sassa 

heeft een windje gelaten! 

Moeilijke woorden:  

Snuffeldag, speurhond, blindemannetje, curry, proeven, 

windje 

Voor het kijken: 

Bereid schaaltjes met zoete, zure, zoute en bittere hapjes voor, bijv. aardbeien of 

rozijntjes, stukjes citroen of augurk, een beetje zout of maggi, radijs of andijvie. 

Laat de kinderen voorzichtig van de verschillende hapjes proeven. Hoe smaakt een 

citroen? Hoe kijkt iemand die een citroen heeft geproefd? Laat de kinderen in een 

spiegeltje kijken. En nu een aardbei, hoe smaakt die? Lekker zoet, hmmm! Hoe 

kijken de kinderen nu? Kijk met de kinderen goed naar het zout. Wat zou dit zijn? 

Het lijkt op suiker, maar proef het maar eens, smaakt het lekker?  

 



 

 
 

Taal- activiteit: 

Neem 3 schoendozen met deksels mee. Maak aan de zijkanten van de dozen een 

gaatje zodat er een hand in past. Leg in elke doos een object, bijvoorbeeld een 

banaan, een speentje en een schoen. Speel met een klein groepje kinderen het 

voelspel. Eén voor één mogen de kinderen in de dozen voelen. Vraag ze wat ze 

voelen: is het groot/klein, koud/warm, hard/zacht? Weten ze al wat er in de doos 

zit? 

Doe- activiteit:  

De kinderen mogen een geurendoosje maken. Zorg voor sterk ruikende dingen als 

kaneel, potpourri of kruidnagel. Ieder peuter krijgt drie grote, lege luciferdoosjes. 

Deze mogen ze op elkaar plakken. Help de peuters hun geurendoosje te verstevigen 

door om de drie doosjes een wikkel van papier de plakken. Laat de peuters hun 

geurendoosje mooi versieren. Als het af is, mogen ze de vakjes komen vullen met 

verschillende geuren. 


