
 

 
 

Het is feest! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is feest in Het Zandkasteel want Sassa kan tot 10 tellen. Toto wil ook tellen 

maar het lukt hem nog niet zo goed. Met de hulp van Sassa en Koning Koos leert 

Toto tot 4 tellen.    

Moeilijke woorden:  

Tellen, verdrietig, moeilijk, olifant, ballon, slinger.  

Voor het kijken:  

Begin met de kinderen een gesprekje over feest. Wanneer is het feest? En wat 

hoort er allemaal bij een feest? Wat doe je als het feest is? Wat trek je aan naar 

een feest? En hoe versier je de boel als het feest is? Wie komen er allemaal op een 

feest? Zorg voor een aantal feestelijke spullen, bijvoorbeeld slingers en ballonnen 

of hoedjes en richt samen met de peuters een feesthoek in. Wat ziet dat er 

feestelijk uit! 

Taalactiviteit: 

Samen met de kinderen kun je in de zandbak zandtaarten maken. Elk kind mag een 

eigen taart maken. Neem versieringen mee naar de zandbak (kralen, gekleurd 

papier, kleine vlaggetjes). Maak voor elk kindje een zandtaart door een emmertje 

met zand om te draaien. De kinderen kunnen dan hun eigen taart versieren. Voor 

wie maken ze deze taart? Voor iemand speciaals of voor zichzelf? Laat ze erover 

vertellen. Maak als je in bezit bent van een fotocamera foto’s van de verschillende 

taartjes en hang ze op in de klas. 

 



 

 
 

Rekenactiviteit: 

Print voor ieder kind onderstaand werkblad uit op papier. Wat zien de kinderen 

allemaal? Kunnen ze groepjes van twee maken? Laat de peuters om ieder groepje 

van twee een cirkel zetten. Hoeveel groepjes tellen ze? Als ze klaar zijn kunnen de 

kinderen de tekeningen mooi inkleuren.  
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Voorleestips: 

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

samen met de kinderen nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Wat gebeurt er 

allemaal? Laat de kinderen het verhaal aan de hand van de plaatjes na vertellen. 

Wat is er met Maan aan de hand? Hoe weten de kinderen dat? Wat gaat Olifant 

doen om Maan te helpen? Maan en Olifant maken zich helemaal lang, maar nog zijn 

ze niet lang genoeg. Laat de peuters zich ook zo lang mogelijk maken. Ga maar op je 

tenen staan en rek je helemaal uit! Tel samen met de peuters de dieren op de rug 

van Olifant. Wie is het grootste dier? En wie het kleinste dier? Welke kleur heeft 

krokodil? En hoeveel strepen heeft Tijger? 

 

 


