Indianen
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto spelen indiaantje. Ze roeien met hun boot naar de indianentent. Toto
wordt moe van het roeien, maar gelukkig kunnen indianen ook heel goed
paardrijden. Als ze er eindelijk zijn, zien ze helemaal geen tent. Maar daar heeft
Sassa wel een oplossing voor. Daarna bouwt Sassa een Totempaal. Toto wil haar
helpen maar dan valt de totempaal juist om. Sassa bouwt een nieuwe Totempaal en
Toto houdt de dozen vast… nu lijkt het wel een Toto-paal!
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:
Zorg voor een bezem, een vel papier en een blauw
kleed. Vertel de kinderen dat het kleed water is.
Leg het papier in het water, dat is een
indianenboot, een kano. Weten de kinderen hoe je
naar de overkant van het water kan komen? Wat
heb je nodig om met de boot te varen? Eén kind mag naar de overkant varen. Dan
mag een ander kind weer terugvaren. Leg daarna een stoel onder het kleed en
vertel dat dit een berg is geworden. Je moet helemaal om de berg heen lopen, dat
gaat het beste met een paard. Wie van de kinderen weet hoe je met de bezem kan
paardrijden? Laat een paar kinderen een rondje om de berg lopen met het paard.
Zet daarna de bezem schuin tegen de muur en leg het kleed er zo omheen dat het

een indianentent lijkt. Weten de kinderen wat het is? Ga met alle kinderen bij de
tent zitten om uit te rusten van de tocht.
Beweeg-activiteit:
Ga met de kinderen in een kring staan en vraag wie
weet hoe een indiaan eruit ziet. Wat heeft hij op zijn
gezicht? En wat heeft hij op zijn hoofd? Hoe beweegt
een indiaan? Wat voor geluiden maakt hij? Laat
vervolgens aan de kinderen zien hoe je van je vingers
een indianentooi maakt, iedereen mag zij tooi opzetten. Daarna mag iedereen
zogenaamd een vinger in een potje schmink dopen en strepen op zijn wangen
maken. Laat iedereen daarna oehoe-geluiden maken en met grote passen door de
groep gaan lopen. Heeft iedereen zijn indianentooi nog op?
Techniek-activiteit:
Zorg voor veel dozen van verschillende grootte. Vraag de kinderen om één grote
stapel te maken van de dozen. Maar voordat ze aan de slag gaan mogen ze eerst
vertellen welke doos het beste onder en welke doos juist bovenop de toren moet
komen. Laat de kinderen de dozen vervolgens opstapelen. Als ze de toren te hoog
wordt, kunnen ze elkaar helpen om op een krukje te gaan staan. Probeer of ze zelf
met deze oplossing kunnen komen.
Tip: Laat de kinderen de dozen versieren met gekleurde verf. Schilder zelf op elke
doos twee ogen zodat het echt op een totempaal gaat lijken.

Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Schatkist: Kleding
Schatkist: Doen alsof
Kaleidoscoop: Creatieve representatie
Ik & Ko: Speel je mee?
Piramide: Taalontwikkeling - Wat doe ik aan?

