
 

 
 

Hallo zon 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Iedereen slaapt nog. Sassa is als eerste wakker. De zon schijnt. Koning Koos doet 

eerst zijn gymoefeningen om wakker te worden. Sassa doet niet mee, ze wil naar 

buiten. Koning Koos gaat buiten zijn oefeningen doen. Toto doet mee, maar Sassa 

zegt ‘tikkie, jij bent ‘m!’. Koning Koos rent achter de twee aan op het strand: ze 

spelen tikkertje. Zo wordt Koning Koos ook wakker! Sassa heeft dorst gekregen 

van de zon. Ze doen wie het eerste binnen is. Ze gaan binnen water drinken. Sassa 

schenkt de bekers vol. En dan pas komt Koning Koos binnen: hij heeft verloren! Nu 

doen ze wie het eerste buiten is: en Koning Koos heeft gewonnen! Koning Koos is 

moe van al het gymmen. Tijd om dag te zwaaien! 

Moeilijke woorden:  

Lui, tikkertje, zweet, gewonnen, verloren, gymmen 

Voor het kijken: 

Zet gele verf en knutselspullen klaar voor de kinderen. De 

peuters gaan een zonnetje knutselen. Geef alle kinderen 

een papieren bordje. De onderkant van het bordje mogen ze 

mooi geel verven. Knip uit geel papier voor ieder kind drie 

driehoeken. Laat de peuters de driehoeken in stervorm 

achter het bordje plakken. Nu heeft het zonnetje mooie zonnestralen. Tot slot 

mogen de kinderen hun zonnetje natuurlijk versieren. Hang de zonnetjes op in de 

groep. Wat staat dat zonnig! 

 



 

 
 

Taal- activiteit: 

Doe een gym- oefening met de kinderen. Ga voor ze staan, en benoem een 

lichaamsdeel dat ze bij zichzelf aan moeten raken. Doe dit zelf ook, maar laat de 

kinderen eerst zelf uitzoeken welk lichaamsdeel ze aan moeten raken. De 

bewegingen kunnen van groot naar klein gaan: je grote teen, knieën, billen, navel, 

rug, nek, kin, neus, ogen en oren en dan weer andersom. Ook kun je ze leren om de 

zon aan te raken: dan strekken ze zich zo goed mogelijk uit, met de handen in de 

lucht. Voelen ze de warmte van de zon al een beetje? Zo, is dat even lekker, om je 

helemaal uit te strekken! 

Doe- activiteit: 

Teken buiten met krijt een parcours op de grond. Voorbeeld: 

  
Laat op elk rondje één kind staan. Ga zelf in het midden staan met een 

muziekinstrument in je hand. Leg ze uit dat als jij op je instrument speelt, dat zij 

naar het volgende rondje moeten lopen. Vertel ze steeds voordat je op je 

instrument speelt, hoe ze over de lijn moeten lopen: hinkelend op één been, 

achteruit lopen, huppelend, met één oog dicht, kruipend, etcetera. 

 


