
 

 
 

Wil ik ook! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos fluit een liedje. Toto probeert het ook en het lukt! Toto kan fluiten! Als 

Sassa het ook probeert komt er alleen een vreemd geluid. Sassa kan niet fluiten. 

Dat is jammer…maar Sassa kan wel wat anders. Daarna zijn Sassa en Toto dokter. 

Hun knuffels hebben pijn. Pop krijgt een pleister van Sassa. Maar Toto wil de 

pleister ook voor Zwiep. Dat is jammer, want er is maar één pleister. Hoe kunnen ze 

dat nou oplossen? Als Sassa en Toto even later gaan zwaaien met een vlag, wil 

Koning Koos ook wel zo’n mooie vlag. Gelukkig heeft Sassa voor hem ook een 

zwaaivlag! 

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 samen met de kinderen een speciale plek, een 

soort podium, door een deken op de grond te leggen. 

De kinderen mogen om de deken heen stoelen 

zetten, die zijn voor het publiek. Alle kinderen mogen 

gaan zitten als publiek. Vraag nu aan de kinderen 

wie er een knap kunstje kan. Wie kan er bijvoorbeeld net zoals Toto fluiten of  denk 

aan een liedje zingen, op één been staan en een rondje draaien. Knap hoor! Kan 

iedereen daarna hetzelfde kunstje doen? Waarschijnlijk kan niet iedereen het even 

goed. Is dat erg? Natuurlijk niet! Bedenk samen met ieder kind een kunstje waar hij 



 

 
 

of zij goed in is. De kinderen mogen om de beurt op het podium hun kunst laten 

zien. Er mag natuurlijk hard geklapt worden na de kunst.   

Taal-activiteit:   

Zorg voor een kleine en een grote doos. Doe in de 

kleine doos een lege ballon en in de grote een 

opgeblazen ballon. Pak de dozen vervolgens in als 

kado’s. Vraag de kinderen welk kado ze het liefst 

zouden hebben. Waarom is dat zo? Waarom zou het 

grotere kado leuker zijn? Ze mogen de kado’s uitpakken. Wat zit er in? Welk kado 

was nou leuker? Eigenlijk zijn de kado’s precies hetzelfde, ook al zagen ze er 

anders uit!       

Techniek-activiteit:   

Ga tijdens het fruitmoment aan tafel zitten en snijdt appels in een paar hele grote  

en de rest in kleine stukjes. Laat de kinderen het fruit zelf verdelen, iedereen krijgt 

drie stukjes. Als iedereen fruit heeft gekregen mogen de kinderen vertellen of 

iedereen nu evenveel appel heeft gekregen. Als je twee grote stukken krijgt heb je 

dan evenveel appel als wanneer je 2 kleine stukken krijgt? Hoe kan je het nog 

eerlijker verdelen? Snijdt de appels allemaal in kleine stukjes. Nu gaat het verdelen 

gemakkelijker!   

Methodes: 

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

Schatkist: Familie  

Ik & Ko: Bij mij thuis 

Ik & Ko: Groot en klein  

Kaleidoscoop: Sociale relaties  

Piramide: Sociaal emotionele ontwikkeling 


