Bos
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Wat doen Sassa en Toto nou? Ze zwaaien met hun armen en ze zeggen oehoe.
Koning Koos moet raden wat ze zijn. Ze zitten op een tak in het bos…Toto en Sassa
zijn uilen! Daarna zoeken Sassa en Toto nootjes in het bos. Ze moeten goed
oppassen voor de wolf in het bos. Maar gelukkig is Toto helemaal niet bang hoor. Of
misschien toch wel een heel klein beetje…Even later zijn Sassa en Toto bomen. En
bomen kunnen heel goed zwaaien met hun takken!
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:
Laat de kinderen blokken verzamelen. Ga met alle kinderen in een kringen zitten en
vertel ze dat ze eekhoorntjes zijn in het bos. De blokken zijn nootjes waar
eekhoorntjes zo dol op zijn. Twee kinderen mogen nu de nootjes gaan verstoppen
zonder dat de andere het zien. Als dat gelukt is, mogen alle eekhoorntjes de nootjes
gaan zoeken.
Tip: Stop bij alle kinderen een sjaal achterin hun broek als eekhoornstaart. Zo zijn
het ECHTE eekhoorns!
Beweeg-activiteit:
Ga met de kinderen staan en vertel dat jullie allemaal bomen zijn. Iedereen mag zich
zo lang mogelijk maken, ze zijn hele grote en hoge bomen. Daarna krijgen de bomen
takken, dat zijn de armen. De bomen krijgen ook blaadjes. Laat de kinderen dan

blazen, want het waait hard vandaag. Als alle kinderen blazen en de bomen
meebewegen in de wind, dan vallen de blaadjes langzaam naar benden. Laat de
handen als blaadjes naar beneden dwarrelen. Dan is het weer gestopt met waaien
en zijn de bomen weer hoog en groot. Samen lijken jullie wel een bos!
Taal-activiteit:
Alle kinderen mogen op hun knieën gaan zitten. Ze
zijn uilen die op een tak zitten. Weten de kinderen
nog wat voor geluid Sassa en Toto maakten toen ze
uilen waren? De kinderen mogen nu ook oehoe
geluiden maken. Weten de kinderen ook nog waar
uilen dol op zijn? Op muisjes! Als alle kinderen een uil nadoen, kruip dan over de
grond als muis. De kinderen mogen jou komen pakken. Daarna mogen de uilen weer
op hun tak gaan zitten en mag een kind de muis zijn.
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Schatkist: Dieren
Ik & Ko: Sst, wat hoor ik?
Ik & Ko: Wat loopt en vliegt daar?
Kaleidoscoop: Creatieve representatie

