Bloemenwinkel
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto spelen binnen, maar dan ineens ruiken ze iets heel lekkers. Waar
komt die geur vandaan? Ze gaan hun neuzen achterna en ze komen uit in de
tuin…Daarna spelen Sassa en Toto in hun zelfgemaakte bloemenwinkel. Sassa
maakt een mooi boeket voor Koning Koos. En Toto mag de bloemen inpakken. Maar
bloemen kan je toch niet inpakken in een koekblik? Als het tijd is om dag te zwaaien
kunnen Sassa en Toto jammer genoeg niet meedoen.
Hun handen zijn bezig om iets vast te houden: een
verrassing voor Koning Koos!
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: Een bloemwinkel maken
Zorg voor papier in allerlei kleuren, wegwerpbekers en een kleed. Laat de kinderen
proppen maken van het gekleurde papier. De kinderen mogen de bekers op het
kleed zetten met op elke beker een gekleurde prop papier. De bloemwinkel is klaar.
Een groepje kinderen mag nu bloemen gaan kopen bij een ander groep dat de
bloemen verkoopt.
Tip: Breidt het spel uit door de kinderen iets speciaals te laten de kopen. De één mag
3 bloemen kopen, de ander een rode en een groene, weer een ander een grote en
een kleine bloem. Ze kunnen ook zelf vooraf bedenken en benoemen wat ze willen
gaan kopen in de bloemwinkel.

Taal-activiteit:
Zorg voor een vaas, een vergiet en een bos bloemen. Als het lastig is om voor een
bos bloemen te zorgen, gebruik dan een aantal kleurpotloden en doe alsof dat
bloemen zijn. Vorm een gesprekje met de kinderen over het filmpje van de de
Schipper. Wie weet nog wat de Schipper deed? Wat ging er niet goed? Speel
vervolgens de scene na en neem tussendoor steeds even de tijd om vragen te
stellen en kinderen te laten vertellen. Vragen die je daarbij kan stellen:
Welke vaas zal ik kiezen?
Wat zou er gebeuren als ik de bloemen hier in zet? Hoe weet je dat?
Wat gebeurt er als ik de bloemen water geef? Hoe komt dat?
Hoe kan ik het beter doen?
Beweeg-activiteit:
In de aflevering was een filmpje te zien waarin kinderen gingen bewegen. Voer een
gesprek met de kinderen, wat deden de kinderen in het filmpje na? Eerst waren ze
een zaadje en daarna groeide ze tot een bloem. Maar de bloemen hebben wel water
nodig, anders worden ze helemaal slap! Ga met de kinderen in een kring gaan staan
met één hand in hun zij en de andere arm omhoog. Ze zijn nu allemaal gieters. In
het midden staan de zogenaamde bloemen die heel veel dorst hebben. Laat ze als
gieter buigen zodat de gestrekte arm, water giet op de bloemen. Dat vinden de
bloemen lekker zeg!
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes en het
thema lente:
Schatkist Lente: Groeien en bloeien
Piramide Lente: Kom er maar uit & Holletje, bolletje, lente
Kaleidoscoop Dans en beweging

