Wie is de liefste?
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa is aan het knutselen en Toto aan het tekenen. Dan is Sassa klaar: ze heeft
een cadeau voor Koning Koos: een hele mooie tekening. Dat vindt Koning Koos lief en
Sassa krijgt er een dikke zoen voor. Toto kijkt daar van op. Hij wil ook een zoen.
Toto geeft zijn knutsel ook aan Koos. Ook Toto krijgt daar een dikke zoen voor.
Sassa maakt er een wedstrijdje van: wie vindt Koning Koos het liefste?
Moeilijke woorden:
Lief, cadeau, knutselen, zoen, allebei
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Voorleestips:
Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het
samen met de kinderen nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Wat gebeurt er
allemaal? Laat de kinderen het verhaal aan de hand van de plaatjes na vertellen.
Wie van de kinderen heeft er ook wel eens een broertje of zusje gekregen? Hoe
was dat? Wat vindt Benno er van dat hij nu een klein broertje heeft? Wat is er aan
de hand?Waarom kan papa geen spelletje doen met Benno? En waarom heeft
mama geen tijd? Helpen de kinderen zelf ook wel eens voor hun broertje of zusje te
zorgen? Maak met de kinderen een verteltafel met babyspulletjes, een

tafeltennisbatje, een babybadje, theekopjes en een blokkentoren en vertel het
verhaal met de kinderen na.
Voor het kijken:
Ga met de groep in een kring zitten en neem een zachte
bal. Jullie gaan een spelletje doen. Je roept: “De bal is
voor…. Dan zeg je de naam van een kindje en rol je de bal
naar hem of haar toe. De peuter wiens naam je hebt
genoemd mag de bal pakken. Nu mag dit kind de bal weer
naar jou toerollen. Doe het nog een keer, nu rol je de bal
naar een ander kind. Ga net zo lang door tot iedereen een
keertje aan de beurt is geweest. Als de kinderen het
spelletje goed snappen, kun je ze ook zelf een kindje uit
laten kiezen naar wie ze de bal rollen. Iedereen doet mee,
gezellig hoor!
Taalactiviteit:
Breng een foto van jezelf met je broer(s) of zus(sen) mee. Laat de foto aan de
kinderen zien en vertel wie er allemaal op staan. Vertel wie de grote broer/ zus is en
wie het kleine broertje/ zusje. Vraag aan de kinderen wie er ook een broertje of
zusje heeft. Is het een groter of een kleiner broertje/ zusje? Wat doen jullie
allemaal samen? En wat kan je broertje/ zusje wel of niet, wat jij kan? Helpen jullie
elkaar wel eens? Laat de peuters vertellen waarom ze hun broertje/ zusje lief
vinden.

Doe-activiteit:
Richt met de peuters een babyhoek in. Wat is er allemaal nodig als er een baby
wordt geboren? Verzamel samen met de kinderen allemaal spulletjes die nodig zijn
voor de verzorging van een klein broertje of zusje. Zorg voor een poppenwiegje, een
badje, een flesje, een luier, babykleertjes enzovoort. Neem een babypop en laat de
peuters helpen de baby te verzorgen. Wie kan de baby een flesje geven? Wat knap
zeg! Doe de babypop samen met de peuters in het badje en laat de kinderen de pop
met een washandje wassen. Droog de pop daarna samen af, kleed hem aan en leg
hem in het bedje. Dag lieve baby, slaap maar lekker. Ssssst allemaal, de baby slaapt!

