
 

 
 

Speeltuin 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en Sassa zijn samen een schommel. Het gaat heel goed, alleen zit er niemand 

op de schommel. Als Zwiep op de schommel gaat zitten, dan zwiept hij zo van de 

schommel af. Je moet wel goed vasthouden Zwiep! Daarna zitten Sassa en Toto op 

de wip. Het gaat heel goed. Koning Koos mag ook even op de wip met Sassa. Maar 

Sassa gaat niet meer naar beneden. Hoe kan dat nou? Sassa en Toto zijn even later 

een draaimolen. Zo kunnen ze heel goed draaien…en zwaaien!     

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: 

Maak met de kinderen een levende speeltuin. Alle 

kinderen mogen twee aan twee gaan staan. Laat de 

kinderen eerst wippen op de wipwap. Als één kind 

hoog is, is de ander beneden. Kunnen ze nu precies 

tegelijk wisselen van plek?  Laat de kinderen elkaar 

vervolgens vasthouden met hun handen gekruist. Nu mogen ze zachtjes gaan 

schommelen.   

Tip: Laat de kinderen hun knuffel pakken. Alle knuffels mogen komen spelen in de 

speeltuin. Welke knuffel durft er op de schommel?  

  



 

 
 

Techniek-activiteit:   

Zorg voor knex of gebruik ander 

constructiemateriaal en maak er een zweefmolen 

van. Hang met touw poppetjes aan de 

zweefmolen. Laat de kinderen voorspellen, wat zal 

er gebeuren als de draaimolen gaat draaien? Laat 

de zweefmolen vervolgens draaien en laat de kinderen vertelen en uitleggen wat ze 

zien. Waarom gaan de poppetjes omhoog en naar buiten? Laat de kinderen zelf 

experimenteren met de zweefmolen. Kan hij ook achteruit?       

Beweeg-activiteit:  

Vraag de kinderen wie er wel eens in een zweefmolen is geweest. Ga met alle 

kinderen in een kring staan en vertel ze dat jullie zweefmolens zijn. Jullie armen 

zijn de touwen waar de stoeltjes als handen aanhangen. Wat zal er gebeuren met 

de stoeltjes als de zweefmolen gaat draaien? Dan gaan de stoeltjes omhoog! 

Probeer het maar eens.      

Methodes:  

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

Ik & Ko: Speel je mee?  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie 


