
 

 
 

Ik heb de hik 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa Toto en Koning Koos zitten aan tafel. Toto drinkt. Maar wat is dat? Hij heeft 

de hik. Toto vindt het een beetje eng. Sassa geeft hem een beker water. Maar de hik 

gaat maar niet over. De hik gaat maar niet weg. Dan ineens schrikt hij van Finnie. 

Toto’s hik is weg. 

Moeilijke woorden: 

Hik, eng, schrikken 

Voor het kijken: 

Ga met de peuters in de kring zitten en vraag ze om goed naar je te kijken. Haal een 

keer heel diep adem. Vraag aan de peuters of ze zien wat er gebeurt. Laat de 

peuters nu ook een keer diep adem halen. Als ze hun handje op hun borst of hun 

middel leggen, voelen ze hoe hun borst naar voren komt. Adem ook weer goed uit. 

Wat voelen de peuters nu? Hoe zou dat komen? 
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Taal-activiteit: 

Als je de hik hebt, klinkt dat soms best grappig. Vraag aan de kinderen of iemand 

weet hoe dat klinkt als je de hik hebt. Weet iemand wat je kunt doen als je de hik 

hebt en er weer vanaf wilt komen? Er zijn nog meer grappige geluiden, bijvoorbeeld 

als je niest. Weet iemand hoe dat klinkt? En als je kleine zusje een boertje laat, hoe 

klinkt dat dan? Maak nu een geluid alsof je een scheetje laat. Weet iemand welk 

geluid je nu nadoet? Grappig he, al die geluiden. 

Doe-activiteit: 

Ga met de peuters in een kring staan. Jullie gaan de verschillende lichaamsdelen 

benoemen. Vraag of iemand weet, waar je knie zit en laat de peuter de knie 

aanwijzen. Kan iedereen zijn knie aanraken? En waar zit…je neus? Wie kan zijn 

tenen aanraken? Knap hoor! En een moeilijke, wie weet waar zijn elleboog zit? En 

waar zit de elleboog van het kindje naast jou? Laat de kinderen bij zichzelf en bij 

elkaar de verschillende lichaamsdelen aanwijzen. 

 

 

 


