
 

 
 

Herfst 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Wat zijn Sassa en Toto vandaag? Ze zijn paddenstoelen! Paddenstoelen staan heel 

stil totdat…Koning Koos hun stippen komt tellen, dat kietelt! Daarna is Toto een 

boom met blaadjes aan zijn takken. Maar als Toto’s armen moe worden, vallen de 

blaadjes van de boom. Het lijkt wel herfst. Ze lopen daarna langzaam tegen de wind 

in, maar gelukkig trekt Koning Koos ze vooruit, dat gaat sneller. Snel genoeg om te 

kunnen zwaaien!  

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: Speel een paddenstoel 

Zorg voor een aantal paraplu’s en laat de kinderen zelf paddenstoelen spelen. De 

paddenstoelen leven in het bos. Als er niet genoeg paraplu’s zijn kan een aantal 

kinderen misschien boom spelen. Van papier kunnen er herfstbladeren gescheurd 

worden. 

Doe-activiteit: Appelparaplu! 

Zorg voor een appel, een bord, een mes en blauwe bessen. Snij 

zelf de appel  doormidden en snijd hem dan nogmaals 

doormidden. Haal met een scherp mesje op sommige stukken 

het schilletje weg zodat je een gestreept patroon krijgt (zie 

afbeelding). Laat de kinderen een rietje in de appel prikken. Leg 

de paraplu op het bord. Vraag de kinderen of het al regent en waarvan je regen kan 



 

 
 

maken. Laat de kinderen de bessen op het bord strooien. Het regent, het 

regent…..smakelijk eten! 

Beweeg-activiteit: Bewegen als een boom 

Zorg voor een deken en een grote handdoek. Een kind mag boom zijn. Laat de 

andere kinderen de boom helpen met ‘;aankleden’. Weten de kinderen hoe een boom 

staat? Is een boom groot of klein? En hoe zien de takken eruit? Dan gaat het 

waaien, laat de kinderen die geen boom zijn blazen naar de boom. Vraag de kinderen 

wat er gebeurt met de blaadjes van de boom. De blaadjes (handdoeken) vallen van 

de boom. Laat de kinderen de boom helpen. Weten de kinderen ook wat je hoort als 

de bomen heen en weer gaan? Ze mogen het allemaal voordoen.  

Taal-activitiet: Herfst 

Noem een woorden en vraag de kinderen of het bij de herfst hoort. Denk aan de 

volgende woorden: paraplu, zon, regen, bos, gekleurde blaadjes, sjaal, korte broek 

en paddenstoelen. Als het goed gaat kunnen de kinderen ook zelf woorden noemen, 

de andere kinderen mogen raden of het bij de herfst hoort. 

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de methodes en het thema: 

Ik&Ko  Sst, wat hoor ik? 

Schatkist Herfst 

Piramide Herfst: regen en wind 


