
 

 
 

Tafel dekken 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto dekken de tafel. Maar voor wie? Ze hebben een hele grote schep als 

lepel en een bezem als vork….ze dekken de tafel voor de reus! Even later pakt Toto 

de lepels voor het toetje. Sassa’s lepel is mevrouw Lepel en die van Toto is meneer 

Lepel. Meneer en mevrouw Lepel willen niet in de yoghurt want dan worden ze vies. 

Maar Koning Koos beloofd dat ze na het toetje lekker in bad mogen. Als Pop en 

Zwiep ook aan tafel gaan, moeten ze een slabbetje om. Maar de slabbetjes blijven 

niet vastzitten. Eigenlijk is dat juist wel handig, nu kunnen ze ermee 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:  

Laat tijdens de lunch op de groep aan de kinderen een vork, een lepel en een mes 

zien. Vraag ze wat het is en wat je ermee kan. Bij Sassa en Toto mochten meneer 

en mevrouw Lepel in bad! Vandaag mag dat op de groep ook. Iedereen mag zijn 

eigen bordje en een meneer of mevrouw vork of Lepel in bad doen. Zorg voor een 

sopje en een afwasborstel en laat iedereen zijn eigen spullen afwassen.  



 

 
 

Doe-activiteit: Iets lekkers maken 

Zorg voor biscuits, ijshoorntjes, pretzels en fruit. Laat de kinderen het fruit zelf 

wassen. Snijd ondertussen met een scherp mes de onderkant van het ijshoorntje. 

Gebruik een beetje water met poedersuiker om het 

ijshoorntje aan het biscuittje te plakken. Snij het 

fruit in kleine stukjes en laat de kinderen zelf hun 

bakje vullen met het fruit. Proost…en eet smakelijk!  

Taal-activiteit: Wat heb je allemaal nodig als je de tafel dekt?  

Zorg voor een kop soep en een boterham. Ga met de kinderen aan tafel zitten en 

vertel ze dat ze goed mogen opletten of ze iets geks zien. Ga dan de soep eten met 

mes en vork. Snij vervolgens een stuk van het brood met de lepel. Vraag de 

kinderen daarna wat er niet klopte. Laat ze ook uitleggen waarom het niet zo 

handig is om soep met een vork te eten.  

Methodes: 

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

Ik&Ko  Eet smakelijk  

Schatkist Herfst: in de keuken 

Piramide Hier woon ik 


