
 

 
 

La, la, la liedjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaaag een vrolijke dag in Het Zandkasteel. Sassa en Toto doen een 

huppelspelletje. Koning Koos doet mee. ‘Huppel,huppel,huppel hup…waar zal ik gaan 

zitten?’ Op de bank! Zo gaan ze het hele huis door! Ook naar de wc, maar daar zit 

Koning Koos al!  

Moeilijke woorden: 

Huppelen, kruk, leeuw, schaap, paard, brullen, woest, braaf 

Voor het kijken: 

Alle kinderen krijgen een lege schoenendoos. Ze gaan gitaren maken. Knip voor 

iedere peuter een gat in de deksel van de doos. Geef ieder kind een lange reep uit 

stevig karton. Deze plakken ze aan de smalle kant van de doos. Goed vastmaken! 

Span snaren van wol van de ene kant van de doos over het gat naar het einde van 

de reep karton. Laat de kinderen hun gitaren mooi versieren.  

Prentenboek: 

Max gaat sporten 

Guido van Genechten 

Uitgeverij Clavis, 2007  

ISBN 9789044807387 

Max is een echte sportman. Lichaamsbeweging vindt hij heel leuk, zeker als er 

muziek bij klinkt. En het is nog gezond ook! Vandaag doen al zijn vriendjes met hem 

mee. Max doet een oefening voor, en de anderen doen hem na. Plezier verzekerd! 

Max en zijn vrienden ontdekken en beleven van alles. Leer de wereld van Max nu 

kennen!  



 

 
 

Taal- activiteit: 

Zet een dichte doos met instrumentjes klaar. Samen met de kinderen ga je 

nieuwsgierig kijken wat er in die grote doos zit. Pak de instrumentjes een voor een 

uit en vraag aan de peuters of iemand weet hoe dat heet. Luister samen hoe het 

instrumentje klinkt en benoem samen met de kinderen het geluid. Daarna komt het 

volgende instrumentje aan de beurt. Verdeel de instrumentjes onder de peuters. 

Als alle instrumentjes uitgedeeld zijn kunnen jullie samen spelen en een echt 

orkest vormen! 

Doe- activiteit:  

Sassa en Toto houden van huppelen. De kinderen ook? Trek buiten met stoepkrijt 

een aantal keer je schoenen over zodat er een parcours ontstaat. Laat het 

parcoursje bijvoorbeeld tussen paaltjes doorgaan en om iets heen gaan om 

vervolgens bij het begin uit te komen. Nu kunnen de kinderen over de voetstappen 

achter elkaar aan huppelen. Niet omvallen hoor. Goed zo! 
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