
 

 
 

Groeien 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zetten streepjes op de muur, precies 

boven hun hoofd. Dan kunnen ze zien hoe groot ze zijn. 

Maar dat is gek…het streepje van Toto staat hoger dan 

het streepje van Sassa? Wie van de twee is groter? 

Daarna zijn Sassa en Toto opeens allebei erg gegroeid! 

Koning Koos ziet niet dat ze op een krukje staan met een heel lang kleed voor zich. 

Ze hebben hele lange benen. Maar ze hebben geen lange armen, dat is jammer want 

nu kunnen ze de lekkere aardbeien niet van de tafel pakken! Als Toto en Sassa 

tikkertje spelen doet Sassa niet meer mee. Haar tenen doen pijn, want haar voeten 

zijn gegroeid! Het is tijd om nieuwe laarzen te kopen. Maar eerst is het tijd om te 

zwaaien, daag!  

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 in tweetallen tegen elkaar aan staan. Laat ze zelf bedenken wie 

van de twee het grootst is. Hoe kun je dat weten? Ze kunnen voelen met hun 

handen. Plak daarna een papier op de muur en laat alle kinderen van de groep om de 

beurt bij de muur staan. Een kind mag een streepje tekenen boven het hoofd van 

de ander. Schrijf de namen van de kinderen bij de streepjes. En…wie is het grootst 

van de groep?   



 

 
 

Doe-actviteit: 

Ga met de kinderen naar buiten en laat ze 3 stokken zoeken: een korte, een beetje 

langer en een lange stok. Maak aan alle drie de stokken met touw of plakband een 

krijtje vast. Trek met een ander krijtje een lijn waar de kinderen op mogen staan. 

De stokken zijn zogenaamd lange armen geworden. De kinderen mogen nu met de 

stok zo ver mogelijk vanaf hun plek op de streep een streepje trekken. Hoe ver 

kunnen ze een streepje trekken? Wat een lange armen hebben de kinderen 

gekregen!   

 

Taal-activiteit: Hoog of laag? 

Laat alle kinderen hun jas pakken en ga in een kring staan. Houd zelf een bezem 

vast, die je gebruik als kapstokhaakje. De kinderen mogen om de beurt hun jas aan 

het haakje hangen. Houd de bezem de ene keer hoog vast en de andere keer laag. 

Vraag de kinderen telkens: hangt je jas hoog of laag?  

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de volgende methodes en het 

thema….: 

Ik&Ko   Geen twee dezelfde! 

Schatkist    Groot zijn 

Piramide   Hoe zie ik eruit? 


