
 

 
 

Een warme sjaal 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is een herfstdag in Het Zandkasteel. Sassa speelt buiten op het strand. Toto wil 

ook naar buiten, maar hij moet zich eerst warm aankleden van Koning Koos. Buiten 

waait het flink. Sassa en Toto moeten tegen de wind inlopen. Ze krijgen het er een 

beetje koud van. Daarom gaan ze na het buitenspelen lekker in een warm bad. 

Moeilijke woorden:  

Wind, warm, koud, sjaal 
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Voorleestips: 

Het boek “Aankleden met Fien en Milo” is een van de vijf prentenboeken uit de 

voorleeskoffer van Het Zandkasteel, die te bestellen is op www.schooltv.nl  Lees het 

boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het samen 

met de kinderen nog een keer. Waarom kan Fien nog niet naar buiten, wat moet ze 

eerst doen? Kijk naar de kleertjes op de waslijn. Welk kledingstuk vinden de 

kinderen het mooist? Waarom? Kunnen de kinderen ook al zelf hun hemdje/ hun 

sokken aantrekken? Wat is er aan het eind met Milo aan de hand?  

Voor het kijken: 

Leg een aantal lichte dingen op tafel, zoals een veer, een watje, een luciferdoosje, 

een papierpropje, een stukje stof, een ping pong bal. Geef iedere peuter een rietje. 



 

 
 

Wijs een kind aan wat de wind mag zijn. Dit kind mag een voorwerp uitkiezen en 

voorzichtig in zijn rietje blazen, maar het voorwerp niet aanraken. Waar waait de 

wind het voorwerp naartoe? Laat het kind zijn voorwerp naar een ander kindje 

blazen. Nu is dit kind de wind. Ga door tot alle peuters aan de beurt zijn geweest. 

Taalactiviteit: 

Breng een aantal spulletjes mee die bij warm of juist bij koud weer horen. Bijv. een 

zwembroek, een zonnebril, een muts, handschoenen, een sjaal, badslippers, een 

strandbal, een korte broek. Bekijk samen met de kinderen de voorwerpen en 

benoem ze. Waar gebruik je het voorwerp voor? Wanneer trek je handschoenen 

aan? Wat moet je doen als je het koud hebt? Hoe doe je als je het koud hebt? En 

waarvoor is de zwembroek? Is het meestal koud of warm wanneer je jouw muts 

opzet? Laat de kinderen vertellen. 

Doe- activiteit: 

Is het een winderige dag? Ga dan met de kinderen 

naar buiten. Laat de kinderen hun jasjes en 

schoenen aantrekken. Hebben ze ook allemaal een 

warme sjaal? En handschoenen? Neem ook de 

poppen van Sassa en Toto mee. Kunnen zij zo naar 

buiten? Wat moeten ze nog aan? Laat de peuters de 

poppen een sjaal en een jasje aantrekken. Als 

iedereen aangekleed is, kunnen jullie naar buiten. 

Voelen de peuters de wind? Houdt Sassa en Toto 

maar goed vast hoor, anders waaien ze nog weg! Zien 

de peuters hoe de bladeren in het rond waaien en de 

bomen bewegen? Kunnen ze zelf ook als een blad over het plein vliegen? Ga eens 

met je rug naar de wind staan en dan met je gezicht. Voelen de peuters het 

verschil? Leuk he, de herfst! 


