
 

 
 

Winkeltje spelen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos heeft boodschappen gedaan. Wat zou er allemaal in de tas zitten? 

Sassa en Toto mogen voelen en raden. Dan maken Sassa en Toto hun eigen 

winkeltje. Sassa heeft een winkeltje met fruit en Toto met speelgoed. Wie zou er 

iets komen kopen? 

Moeilijke woorden: 

Boodschappen, fruit, rond, appel, sinaasappel, banaan, winkel 

Voor het kijken:  

Leg een aantal voorwerpen neer, bijvoorbeeld een bal, blokken, een appel en laat de 

kinderen vertellen wat het allemaal is. Welk voorwerp is rond? En welke is 

vierkant? Kunnen de kinderen nog meer ronde en vierkante spullen vinden? Kijk 

maar eens goed om je heen en wijs ze maar aan! Zouden ze in Het Zandkasteel ook 

al weten wat rond en vierkant is? 

   illustratie: Marjolein Krijger 



 

 
 

Doe-activiteit:  

Speel samen met de peuters winkeltje, net zoals in Het Zandkasteel. De kinderen 

zijn de winkeliers. Leg wat speelgoed, bordjes, bekertjes en verkleedkleren op een 

tafel en laat de kinderen achter de ‘toonbank’ staan. Kom zelf bij de kinderen 

kopen. Goedemiddag! Ik wil graag een mooi rond bord van jou kopen! Heb je die? En 

ik wil ook graag een blauwe sjaal, is die er ook? Nu nog even betalen aan de kassa. 

Dank je wel, tot ziens! 

Taalactiviteit:  

Neem wat kranten of reclameblaadjes mee. Iedereen mag iets uitscheuren wat ze 

in de winkel zouden willen kopen. Wat gaan de kinderen veel boodschappen doen! 

Print de afbeelding op de volgende pagina van Sasa en Toto met de 

boodschappenmand groot uit en hang hem op. Alle kinderen mogen nu om de beurt 

vertellen wat ze hebben uitgescheurd en daarna mogen ze hun boodschap zelf op 

de mand plakken. Samen maken de kinderen zo een echt boodschappenlijstje. Wie 

doet de boodschappen in Het Zandkasteel? Maken ze ook een lijstje? Handig hoor, 

zo kan je niks vergeten!   

  

 

 

  

 


