
 

 
 

Lekker kleuren 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn aan het tekenen. Sassa maakt een vis. Toto wil dat ook, maar kan 

het nog niet. Koning Koos en Sassa helpen hem en zo heeft Toto een zee vol visjes! 

Daarna ziet Toto dat zijn laars dezelfde kleur heeft als de parasol. Sassa en Toto 

gaan samen op zoek naar gele spullen. 

Moeilijke woorden:  

Rood, geel, blauw, scheuren, plakken, vis. 

Voor het kijken: 

Speel “ik zie ik zie wat jij niet ziet” met de kinderen, maar alleen met kleuren. 

Bijvoorbeeld: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is geel. Alle kinderen mogen even 

goed rondkijken in de groep. Dan mogen ze om de beurt iets aanwijzen dat geel is. 

Doe hetzelfde met andere kleuren. Wijs de peuters erop dat er veel verschillende 

dingen zijn die een kleur hebben, grote en kleine dingen, dingen die je kan aanraken 

maar ook dingen die je niet kan aanraken. Denk aan: de sokken van een peuter, een 

plant in de groep, de wolken die je door het raam ziet, de hele vloer, een ketting of 

ring, de haarkleur van een peuter etc.  

 

 



 

 
 

Doe-activiteit: 

Leg een plank op de vloer (of een lang stuk karton) en knip visjes uit gekleurd 

papier. Plak de visjes niet te ver van de plank op de grond vast. Vertel de kinderen 

dat de plank een springplank is over een plas water waarin de visjes zwemmen. 

Laat de kinderen met hun teen (zogenaamd) voelen of het water niet te koud is. Nu 

mogen ze om de beurt op de springplank gaan staan. Ze mogen vanaf de plank op 

het visje springen in de kleur die jij roept. GROEN! Spring maar op de groene vis. Nu 

is de volgende aan de beurt, loop maar naar de midden van de plank…BLAUW… en 

spring!  

Taalactiviteit: 

1. Interactief voorlezen * 
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Het verhaal gaat over een klein wit visje dat zijn mama kwijt is in de grote zee. Laat 

de kinderen het verhaal nog eens terugkijken op de website van Het Zandkasteel. 

Als het verhaal afgelopen is, mogen de peuters het verhaal zelf nog eens 

navertellen. Weten ze nog welke zeedieren het witte visje allemaal tegenkwam? 

Welk dier zag wit visje eerst in de zee? Hoeveel dieren zag wit visje? Hoe zag de 

mama van wit visje eruit? Natuurlijk weten de kinderen niet meteen antwoord op 

alle vragen, maar als jullie samen het verhaal nog eens bekijken, kunnen ze vast 

alle vragen tijdens het kijken beantwoorden!  

* Interactief voorlezen:  

Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze zelf gaan praten over de wereld om hen 

heen. Nodig de kinderen daarom zoveel mogelijk uit om zelf ook wat te vertellen.  



 

 
 

2. Klein wit visje 

De leidster van de groep heeft een geheimpje. Een geheimpje dat de kinderen niet 

weten. Ze heeft een afbeelding van een verdrietig klein wit visje in haar hand. Klein 

wit visje wil net als in het verhaal naar zijn mama. En alleen de leidster weet waar 

de mama is. De peuters willen vast wel helpen om visje bij zijn mama te brengen. 

Maar dan moeten ze op speurtocht. De leidster legt uit dat de kinderen de pijlen 

moeten volgen, te beginnen bij de rode pijl. De peuters zoeken en volgen de rode 

pijlen. Ze komen bij een geheime doos. De leidster stelt vragen als: Wat zit daar in ? 

Wat denken jullie? Even rammelen? Hoor je iets? Klop maar eens op de doos.‘Hallo, 

wie zit er in de doos?’. Zou dat de mama van klein wit visje zijn? Een van de peuters 

mag de deksel openmaken. Is het mama? Nee, het is een rode krab! Maar waar zou 

de mama van wit visje dan wel zijn ? Ze volgen de oranje pijlen en komen bij de 

volgende geheime doos. Is dat de mama van klein wit visje? Nee! Het is een oranje 

zeester. De tocht kan zelfs doorgaan naar buiten waar de dozen een beetje 

verstopt kunnen liggen. In elke geheime doos zit een dier uit het verhaal (slak, 

zeester, walvis, schildpad, octopus). Als de kinderen alle geheime dozen hebben 

geopend vinden ze de laatste doos. En wat voor een geheimpje zou daar nou 

inzitten? Wat denken de kinderen?Ja, het is de mama van klein wit visje!  

De dieren die in het boek voorkomen kunnen hierbij worden ingezet. (Bijlage 

afbeeldingen) 

  

   


