
 

 
 

Hoe werkt het? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos hangt de was op. Sassa speelt lift. Koning Koos moet op haar neus 

drukken, dat is het knopje, en dan komt de lift met wasknijpers naar boven. Zoem 

omlaag, zoem omhoog. Omhoog en omlaag… Sassa wordt er wel een beetje moe van. 

Koning Koos heeft een idee. Hij hangt een touw aan de waslijn. Sassa hijst het 

mandje omhoog. Dat is een leuke lift!  Sassa en Toto spelen nu binnen lift.  Sassa 

hangt het mandje aan de kapstok. Pop zit in de lift. Dat is leuk. Zwiep mag er ook bij. 

Nu gaat Sassa in het mandje zitten. Zal dat lukken? Toto probeert het, maar Sassa 

is te zwaar. Koning Koos probeert het ook, maar het lukt niet.  

Moeilijke woorden:  

Lift, omhoog, omlaag, boven, beneden.  

Voor het kijken: 

Speel met de peuters met de begrippen hoog en laag. Geef de peuters allemaal een 

object (bijvoorbeeld een blokje of een bal). Vraag de kinderen of ze alle ballen hoog 

kunnen houden. Armpjes gestrekt…nog een beetje hoger, ga maar op je tenen 

staan. Nu is de bal héél hoog! En nu mogen alle ballen weer omlaag. Nog lager, op de 

grond. En nu alle ballen weer heel hoog in de lucht. 
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Max in de speeltuin 

Lees het boek voor en bekijk daarna met de kinderen welke speelapparaten in de 

speeltuin van Max voorkomen? Wat doen de kinderen zelf het liefst in de speeltuin? 

Herkennen ze apparaten op de plaatjes in de speeltuin van Max? Kunnen ze de 

bewegingen op het speelapparaat uitleggen?  Ga naar het speelplein en laat een 

aantal kinderen schommelen of op de wipkip. Bespreek met hen wat er gebeurt. Ga 

je omhoog of omlaag op de schommel? Wiebel je op en neer op de kip of heen en 

weer op de wip? Of is het andersom? Op welke kun je alleen spelen en welke moet 

je samen met een ander doen? En waarom is dat? 

Doe- activiteiten  

Een lift maken!  

Maak met de peuters buiten bij het speelhuisje of bij het klimrek ook een liftje. 

Neem een touw en knoop daar bijvoorbeeld een emmer aan. Laat een paar kinderen 

boven staan en een paar beneden. De peuters kunnen nu zelf aan het touw hijsen. 

Nu kunnen er spulletjes naar boven en naar beneden. Dat is leuk! 

 


