
 

 
 

Trucjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos doet een truc met een kaart. Toto en Sassa snappen er niets van. Maar 

dan ontdekt Sassa hoe de truc werkt. Sassa en Toto doen dan ook een truc voor 

Koning Koos en nu snapt hij er niks van! Dan doet Sassa een andere truc, ze gaat 

Toto wegtoveren. Ze doet heel hard haar best en…het lukt! Maar gelukkig kan ze 

hem ook weer terug toveren.          

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: 

Teken op één kant van een papier een vol glas 

met drinken en op de achterkant een leeg glas 

en laat dit nog niet aan de kinderen zien. Laat 

de kinderen de tekening met het volle glas zien. 

Als jij een rondje draait mogen de kinderen 

Hokus Pokus zeggen. Tijdens het rondje, draai 

je het vel papier om. Laat de kinderen het lege glas zien. Wat een mooie truc! Vraag 

de kinderen wie snapt hoe de truc werkt. Daarna mogen de kinderen zelf de truc 

ook nog eens doen.   

Techniek-activiteit:   

Zorg voor een doorzichtige beker met een beetje water en een spons. Vertel de 

kinderen dat je een truc gaat doen. Duw de spons in de beker met water en haal de 



 

 
 

spons er vervolgens weer uit. Keer de beker om en laat 

de kinderen zien dat al het water verdwenen is. Heeft 

iemand een idee waar het gebleven kan zijn? Laat de 

kinderen zelf ontdekken waar het water gebleven is. 

Wie kan het water weer in de beker krijgen?  

Taal-activiteit:   

Zorg voor een grote jas en laat de kinderen bij elkaar zitten. Vertel ze dat je zo  

naar buiten gaat, wat moet je dan aan? Natuurlijk, een jas! Pak de jas en steek je 

benen vol overtuiging in de mouwen. Vraag de kinderen of het zo goed gaat. Nee 

natuurlijk niet! Trek vervolgens je jas achterstevoren aan. Vraag steeds de 

kinderen of het goed is, maar ook wat er dan niet goed gaat en hoe het beter kan. 

Trek dan de jas aan zoals de Schipper deed, wat een mooie truc! Kunnen alle 

kinderen zo hun jas aantrekken? Als het gelukt is, ga dan lekker met jassen aan 

naar buiten.    

Methodes:  

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

Ik & Ko: Speel je mee?  

Ik & Ko: Waar is…?  

Kaleidoscoop: Ruimte   

Piramide: Ruimtelijke oriëntatie 


