Brandweer
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Zwiep is in een boom geklommen, maar nu durft hij niet
meer naar beneden! Gelukkig kunnen brandweer Sassa
en brandweer Toto Zwiep wel redden. Als Koning Koos
even later het tafelkleed ophangt om te drogen, doen
Sassa en Toto alsof ze vlammen zien. Toto is de brandweerauto en Sassa blust het
vuur met emmers water. Oeps, ze gooien Koning Koos nat! Gelukkig was het geen
echt water. Als het tijd is om te zwaaien, doen ze dat als zwaailichten van de
brandweer.
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 zelf je brandweerwagen
Zorg voor een groot stuk karton, een schaar, kwasten en rode verf. Knip de vorm
van een brandweer auto uit met 2 wielen en een raam en vraga de kinderen wat ze
denken dat het wordt. Als ze weten dat het een brandweerauto wordt, vraag ze
dan welke kleur hij moet krijgen. Laat de kinderen de auto rood verven. Als de doos
staat te drogen mogen de kinderen hun knuffel ergens neerleggen. Wanneer de
auto droog is, kunnen ze om de beurt met de brandweerauto hun knuffel gaan
redden.
Taal-activiteit: Knuffel redden met voorzetsels
Leg een knuffel ergens heel hoog op de groep, maar zo dat de kinderen hem nog wel

kunnen zien. Vraag de kinderen waar de knuffel is. Is de knuffel hoog of laag? Is de
knuffel boven of beneden? Schuif een kruk of stoel bij de knuffel. Hoe moet je nu
bij de knuffel komen, moet je op of onder de stoel gaan staan? Moeten je handen
nu naar boven of naar beneden? En wat zou de knuffel willen…wil hij naar boven of
naar beneden? Naar beneden natuurlijk, hij wil naar de kinderen toe!
Taal-activiteit: De brandweerwagen!
Zorg voor een plaatje van een brandweerauto. Vraag de kinderen eerst of ze weten
hoe een brandweerwagen eruit ziet. Welke kleur heeft de auto? Wat zit er allemaal
op? Wat doet een brandweerauto? Laat dan het plaatje zien en laat ze vertellen en
uitleggen wat ze allemaal zien
Beweeg-activiteit: Beweeg als een brandweerauto met een zwaailicht!
Ga met de kinderen in een kring staan en vertel ze dat jullie brandweerauto’s zijn.
Rijdt eerst als langzame auto’s, je kan in een rijtje gaan rijden. Wijs dan waar de
brand is en laat iedereen zijn sirene aanzetten door te zwaaien boven je hoofd. Blus
de brand met je armen die een slabng geworden zijn en rijd als de brand geblust is
weer terug naar de beginplek. Nu mag een kind voorop rijden en vertellen waar de
brand is!
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Schatkist

Buiten spelen

Piramide

Verkeer

