Je huis
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto bouwen een mooi huis voor Pop en Zwiep. Ze maken de kamers van
spullen. Koning Koos gaat lekker koken, maar…waar is toch de pan? De pan is de
keuken van het huis voor Pop en Zwiep. Daarna helpen Sassa en Toto met poetsen.
Ze zijn echte stofzuigers. Met hun armen zuigen ze alles op. Ook de lekker
aardbeien! Die kunnen ze beter niet opzuigen
maar gewoon lekker opeten. Koning Koos ziet
het vuurtorenlicht, ach nee, het is de zaklamp
van Sassa en Toto. Ze gaan in hun tentje slapen.
Als het vuurtorenlicht dan echt schijnt, gaan ze
eerst nog even zwaaien. Daag!
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:

Een torenhoog huis
Zoek samen met de kinderen op de groep naar spullen die ze kunnen gebruiken voor
een huis. Denk daarbij aan een stoel, een doos, een koffer en een schaal. Bedenk
samen met de kinderen of het een lang of juist een hoog huis moet worden. Laat ze
ook bedenken wat voor kamers er zijn: een keuken, woonkamer, garage, badkamer
en een zolder. Laat de kinderen vervolgens alle knuffels van de groep bij elkaar
zoeken. De knuffels mogen in het huis wonen. Zoek voor elke knuffel een fijne

kamer. Zijn er niet genoeg kamers? Ze kunnen ook een kamer delen! Laat ze spelen
met het huis.
Taal- activiteit:
Zorg voor een telefoon, een schoen, een glas en een pen. Ga met de kinderen in een
kring zitten en laat ze de spullen zien. Vraag de kinderen wat je met al deze spullen
kan doen…je kan ze horen! Nu mag iedereen zich omdraaien zodat ze jou en de
spullen niet meer zien. Ze moeten goed luisteren naar het geluid dat je gaat maken.
Laat steeds een geluid horen: Tik met de pen tegen het glas, laat je telefoon
rinkelen of stap met de schoen op de grond. Kunnen de kinderen het goede geluid
horen.

Beweeg-activiteit:
Zorg voor een krant en laat de kinderen er proppen van scheuren. Laat ze de
proppen verspreiden over de groep. Ga nu met z’n allen in een kring staan en vertel
de kinderen dat jullie stofzuigers zijn. De aan- en uitknop is je neus. Zodra je op je
neus klikt, gaan jullie met een gestrekte arm de proppen papier van de grond
opzuigen. En…is het huis netjes schoon?
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s.:
Puk en Ko

Reuzen en kabouters

Schatkist

Buiten spelen – Ik kan bouwen

Piramide

Huis en verhuizen

