
 

 
 

Ik heb bloed 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos leest de krant. Sassa en Toto spelen buiten. Maar dan hoort Koning 

Koos geroep.  Pas op! Nog niet! Nu! Klinkt er van buiten. Koos spoedt zich er heen. 

Wat is er aan de hand? Sassa en Toto zijn aan het spelen. Sassa is een auto en rijdt 

op een heel drukke weg. Toto wil de weg oversteken. Dat is gevaarlijk! Dan wordt 

Toto ook een auto en Koning Koos moet de weg oversteken. Koning Koos wacht tot 

het verkeerslicht op groen springt en steekt dan veilig over. Maar Sassa kan niet op 

tijd remmen en botst tegen Toto, valt op haar knie en schaaft zich… 

Moeilijke woorden:  

Gevaarlijk, oversteken, verkeerslicht, stoppen, botsen, schaafwondje 

  

Afbeelding: Marjolein Krijger 

Voor het kijken: 

Neem een rol of een pakje pleisters mee en wat rolletjes verband. Laat het aan de 

kinderen zien en vraag hen wat je daar hebt. Weten de kinderen waar het voor is? 



 

 
 

Wanneer krijg je een pleister? Wie van de kinderen heeft er wel eens een pleister 

gehad? Wat was er toen gebeurd? Wat moet je nog meer doen als je een wondje 

hebt? En waarvoor is het verband? 

Taalactiviteit: 

Ga met de kinderen naar buiten en zoek een rustig punt, liefst in 

een woonwijk, met een zebrapad. Samen met de kinderen ga je 

oversteken. Vraag aan de kinderen waar je op moet letten bij 

het oversteken. Waar kun je het beste oversteken? Waarom 

daar? Wat moet je eerst goed doen, voordat je kunt 

oversteken? Juist, uitkijken! Houd elkaar goed bij de hand vast 

en steek over als het veilig is. Goed uitgekeken!   

Doe-activiteit:  

Richt samen met de peuters in de poppenhoek een ziekenhuisje in. Zet bedjes neer 

voor de zieke poppen, bezorg een dokterskoffertje. Zet voor de kinderen stiften en 

potloden of krijtjes klaar, witte etiketten en stukjes gaasverband. De peuters 

mogen zelf vrolijke pleisters gaan knutselen voor de poppen. Met krijt of stiften 

kunnen ze de etiketten gaan versieren. Knip van het gaas kleine vierkantjes en 

geef ieder kind er een voor zijn pleister. Het stukje gaas mogen de peuters 

voorzichtig in het midden onder hun etiket plakken. Wat een vrolijke pleisters 

allemaal! Nu zullen de zieke poppen wel snel weer beter worden. 

Doe-activiteit: 

Print de afbeelding uit en maak voor iedere peuter een kopie op stevig papier. De 

peuters mogen de bus en de figuren met krijt of met potloden gaan inkleuren en 

uitprikken. Laat de peuters hun bus op een vrolijk gekleurd karton plakken en de 

figuren in de bus zetten. Daag, Koning Koos en Sassa! Waar zou de bus naar toe 

gaan? 



 

 
 

 

          Afbeelding: Marjolein Krijger 


