
 

 
 

Boerderij 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto zit op zijn hurken. Maar wat doet hij nou…., 

poepen moet toch op het potje? Toto zit niet te 

poepen, hij legt een ei! Even later spelen Sassa en 

Toto dat ze een hooiberg zijn. Aj…Koning Koos komt 

de hooiberg opvegen met zijn bezem! Gelukkig heeft 

deze hooiberg pootjes. Als het tijd is om te zwaaien, 

rijden Sassa en Toto met de tractor naar de toren. Dan hoeven ze niet door de 

modder. Maar Koning Koos staat wel in de modder! Zijn laarzen zitten helemaal 

vast. Gelukkig kunnen Sassa en Toto hem met de tractor redden.  

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: Hooiberg 

Sassa en Toto spelen dat ze een hooiberg zijn. Voer eerst een gesprek met de 

kinderen. Waarom ligt er vaak hooi op een boerderij? Waar is het hooi voor? Hoe 

ziet het eruit? En hoe ruikt hooi? Zorg voor een paar dekens en laat de kinderen ook 

hooiberg zijn. Kunnen ze een lage hooiberg maken? En hoe kunnen ze de hooiberg 

hoger maken? Laat de kinderen bedenken hoe ze de grootste hooiberg kunnen 

maken. Passen alle kinderen onder de deken? Heeft deze hooiberg ook voetjes? 



 

 
 

Taal-activiteit: Boerderijdieren 

Laat de kinderen alle dieren verzamelen die ze kunnen vinden, denk aan knuffels, 

speelgoeddieren en dieren in een boek. Vraag bij elk dier wat voor dier het is en of 

het op de boerderij woont. Kunnen ze ook nadoen wat voor geluid het dier maakt? 

Techniek-activiteit: Ballonvarken 

Zorg voor een ballon en een watervaste stift. Blaas een ballon een klein beetje op en 

teken er met stift een varkensgezicht op. Vraag de kinderen waar de ballon nu op 

lijkt. Kan dit varken ook groter worden? Hoe dan? Blaas 

meer lucht in de ballon. Wat is er nu met het varken 

gebeurd? En wat is er met de ballon gebeurd? Wat zit 

er in de ballon? Kan het varken nu ook weer kleiner 

worden?  

Beweeg-activiteit: Eten als een kip 

Ga met de kinderen in een kring staan en strooi wat snippers papier in het midden 

van de kring. Een kip houdt van zaadjes, die pikt hij van de grond. Wie weet hoe een 

kip eet? Heeft een kip handen om mee te eten? Eet hij met zijn vleugels of poten? 

Hij pikt de zaadjes van de grond met zijn snavel. Laat de kinderen hun handen op 

de rug houden en proberen de zaadjes van de grond te pikken. Moeilijk hè!  

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes bij het 

thema lente: 

 Ik&Ko  Wat loopt en vliegt daar? 

 Schatkist Lente: jonge dieren 

 Piramide Lente: Kom er maar uit & Holletje, bolletje, lente 


