
 

 
 

Ik heb het warm 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaag een warme dag bij Het Zandkasteel. Te heet om te rennen. Ze 

moeten een beetje rustig aan doen. Dan staat Sassa stil als een standbeeld. Maar 

dat helpt niet. Ze heeft het nog steeds heet. Ze gaan onder de parasol een glaasje 

water drinken. Nog steeds hebben ze het heet. Het komt ook omdat er helemaal 

geen wind is! Koning Koos heeft een idee. Als er geen wind is, gaan ze wind maken. 

Ze wapperen met de krant. Dat helpt. Maar kijk uit Toto…Toto wappert en Koning 

Koos krijgt kriebel in zijn neus. 

Moeilijke woorden: 

Parasol, koel, paraplu, zonnestralen, verstoppen, zeehond, rijmen, hollen, schattig, 

zachtjes, varen op zee, alleen, vakantie, thuis blijven, luieren, warm, zweet, 

bewegen, koel, parasol, wind, middagdutje, zoeken, op reis, vakantie, ver land. 

Voor het kijken: 

Ga met de kinderen naar buiten naar een plek waar veel zon is en neem stoepkrijt 

mee. (Als het geen zonnige dag is, kan je deze activiteit binnen doen. Je kunt een 

felle lamp gebruiken als zon). 

Laat de kinderen met hun rug naar de zon 

staan. Ziet iedereen zijn schaduw op de grond? 

Wapper samen met de kinderen je armen 

omhoog en omlaag. Kijk, je schaduw beweegt 

mee! Laat ze spelen met hun schaduw door hun 

lichaam te bewegen. Nu mogen de kinderen in 

tweetallen bij elkaar gaan staan. Laat één 



 

 
 

peuter een houding kiezen die een mooie schaduw op de grond maakt, de ander 

mag met stoepkrijt de schaduw op de grond omtrekken. Daarna mogen ze wisselen. 

Wat een mooie kinderen zien we op de grond! 

 



 

 
 

Rekenactiviteit: 

Zwiep is het beste vriendje van Toto. Print voor iedere peuter onderstaande plaat 

uit op papier. Zien de peuters welke schaduw bij Zwiep hoort? Laat de peuters 

Zwiep en Toto dan mooi inkleuren. 

 

 

 


