
 

 
 

Baby 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen moeder en baby’tje. Sassa is de moeder en Toto de baby. Maar 

als de baby moet gaan slapen, dan wil Toto geen baby meer zijn! Even later zijn Pop 

en Zwiep de baby’s. Sassa en Toto wandelen met hun baby’s. Eén baby krijgt de fles 

en de andere mag lekker in bad. Op hun tenen lopen ze naar de toren om te zwaaien. 

Sttt…de baby’s slapen. 

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: De baby verzorgen 

Zorg voor een pop en poppenspullen zoals een flesje, doekjes, een poppenwagen en 

een echte luier. Ga met de kinderen in een kring zitten en laat de pop zien. Vraag de 

kinderen om een naam voor de pop te bedenken. Vervolgens doe je alsof je iets vies 

ruikt . Weet één van de kinderen waar die vieze lucht vandaan komt? Laat iemand 

aan de luier van de baby ruiken. Wat moet er met die vieze luier gebeuren? Laat de 

kinderen de luier van de pop verschonen. Vervolgens doe je alsof de baby huilt. 

Vraag de kinderen wat er hand zou zijn met de baby. Hoe kunnen ze de baby 

troosten? Laat een van de kinderen de pop een flesje geven op schoot. Daarna 

mogen de kinderen om de beurt een rondje om de kring lopen met de baby in de 

poppenwagen. De andere kinderen mogen zachtjes een liedje voor de baby zingen. 

En…slaapt de baby al? 



 

 
 

Techniek-activiteit: wakker en slapen 

Zorg voor papier en een stift. Vouw het papier dubbel en teken aan de binnenkant 

van het papier een slapende baby met oogjes dicht en aan de buitenkant op 

dezelfde plek van het papier een baby met oogjes 

open. Vraag de kinderen wat je getekend hebt. Rol 

vervolgens het bovenste stuk papier om de stift. 

Beweeg nu de stift snel heen en weer en laat de 

kinderen vertellen wat er gebeurt. Het lijkt wel of de 

baby knippert met zijn oogjes! 

Beweeg-activiteit: Rollen en kruipen 

Ga met de kinderen op de grond liggen en vertel dat jullie allemaal baby’s zijn. Eerst 

slapen alle baby’s op hun zij. Dan worden ze wakker en rollen de baby’s naar hun 

andere zij. En ze rollen weer terug. Nu rollen de baby’s op hun rug. Ze rekken zich 

uit, zo ver mogelijk zodat ze helemaal lang zijn. Vertel de kinderen dat er een 

speeltje boven de baby’s hangt. Iedereen mag blijven liggen maar met handen en 

voeten proberen de baby’s het speeltje boven zich te pakken. Daarna mogen de 

baby’s omrollen naar hun buik. Kunnen deze baby’s ook al kruipen? Kruip met zijn 

allen door de ruimte. Wat een knappe baby’s!  

Tip: Zet een rustig babymuziekje aan bij deze beweegoefening of gebruik een 

muziekdoosje voor een echte babysfeer.  

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij het thema baby en de volgende 

methodes: 

Uk&Puk  Hoera, een baby! 

Schatkist  Ik en mijn familie 


