
 

 
 

Naar bed gaan 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto maken waterijsjes. Maar zelfgemaakt ijs kan je niet meteen opeten, 

dat moet eerst heel lang in de vriezer. Morgen zijn de ijsjes klaar. Als Sassa en Toto 

dat horen, gaan ze gauw slapen, ook al is het nog geen bedtijd! 

Daarna moeten Pop en Zwiep slapen, maar ze willen niet. 

Misschien lukt het als ze schaapjes tellen. En…Toto is het schaap! 

Daarna moet Toto gaan slapen, maar hij is nog niet moe. Dan 

gaan ze heel hard zwaaien, want daar word je lekker moe van.  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Wanneer je voor en na het kijken van een aflevering van Het Zandkasteel actief 

met de jonge kijkers aan de slag gaat, leren kinderen het meest van een televisie 

programma. De activiteiten in deze doe-kaart kunnen daarvoor een inspiratie zijn.  

Doe-activiteit:  

Slaapritueel nadoen in de groep 

Zorg voor een poppenbedje, pop, voorleesboekje, pyjama en een tandenborstel en 

ga met de kinderen in de kring zitten. Vraag de kinderen wat je allemaal moet doen 

voordat je gaat slapen. Laat het ritueel, naar bed gaan naspelen d.m.v. de pop en 

alle attributen. Gaat het bij iedereen hetzelfde? Leest papa of mama altijd voor? 

Taal-activiteit:  

Schaapjes tellen 

Sassa en Toto tellen schaapjes. Kunnen de kinderen in de groep ook al tellen? Zoek 

een plaatje van een schaap. Print deze meerdere keren uit en plak deze op een 

potlood. Pak 1 schaapje en vraag aan de kinderen hoeveel schaapjes ze zien. Pak 



 

 
 

daarna 2 schaapjes, hoeveel schaapjes zien ze nu? Misschien kunnen sommige 

kinderen al tot 5 tellen……hopelijk vallen ze niet in slaap.  

Techniek-activiteit:  

Zaklamp proefje! 

Zorg voor een zaklamp en een sticker met een vormpje. Ga met de kinderen een aan 

tafel zitten. Laat een kind de sticker op de lamp plakken. Vraag aan de kinderen wat 

ze denken dat er gaat gebeuren als je de zaklamp aan doet. Schijn daarna met de 

zaklamp op de tafel of op een witte muur. Houd de zaklamp eerst heel dichtbij de 

tafel, wat zien ze nu. Wat zal er gebeuren als je de zaklamp wat verder boven de 

tafel houdt? Wordt het hartje nou groter of kleiner? Laat de kinderen zelf 

uitproberen wat er gebeurt.  

 

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de volgende methodes en thema: 

Puk & Ko   Knuffels 

Schatkist   Eropuit Mijn knuffel 

Piramide   Kleding. Wat doe ik aan? 


