
 

 
 

Huisdieren 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn hondjes. De hondjes rennen heel hard rond, ze zitten niet stil. 

Totdat ze moeten poepen….maar dat mag toch niet binnen?  Daarna gaan ze dieren 

nadoen. Toto is een vogel, Sassa is een poes en Koning Koos een hond. Maar honden 

rennen achter poezen aan! En poezen  pakken vogels….rennen jongens! Sassa en 

Toto gaan daarna zwaaien als papagaaien. En die zeggen alles na! Daag! Daag! Tot 

de volgende keer! Tot de volgende keer!  

 

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:  

Papegaaien 

Sassa en Toto zijn een papegaaien. Ze doen alles na. Ze praten elkaar na maar ook 

maken ze dezelfde bewegingen. Ga voor de groep kinderen staan en laat alle 

kinderen proberen om jou na te doen. Maak bewegingen met je armen en benen en 

maak tussendoor geluiden. Als iedereen snapt hoe het gaat, laat dan een kind 

bedenken welke beweging en geluid de kinderen na mogen doen.  



 

 
 

Taal-activiteit:  

Ga met alle kinderen in de kring zitten en zorg voor een knuffel en een broekriem. 

Maak de riem aan de knuffel vast. Vertel de kinderen dat dit jullie hond is. De hond 

moet plassen maar waar doet hij dat? Wie heeft er wel eens een hond uitgelaten? 

Vraag een van de kinderen om de hond uit te laten in de groep. Laat ze uitleggen 

hoe dat moet en wat er gebeurt.   

Beweeg-activiteit:  

Bewegen als een hond  

Wie van de kinderen heeft wel eens een hond gezien? Een hond loopt op vier poten 

en hij kwispelt met zijn staart. Weten ze ook hoe hij plast of poept? Ga met de 

kinderen op handen en voeten zitten. Blaf en kwispel in de kring. Vertel de kinderen 

dat alle hondjes moeten plassen. Hoe doen ze dat? Door hun pootje op te tillen 

en….psssss…. klaar. Ze lijken wel echte hondjes! 

 

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema: 

Puk&Ko   Knuffels 

Schatkist   Dieren 

Piramide   Hier woon ik! 


