
 

 
 

Jonge dieren 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is een babyvogel en mamavogel Sassa gaat hem leren vliegen. Maar dat wil de 

babyvogel helemaal niet. Vogel Toto wil lekker in het nest blijven. Maar Sassa weet 

een slim trucje….Daarna is Sassa een poes. Ze heeft een hele dikke buik. Waarom 

zou poes Sassa zo’n dikke buik hebben?   

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: 

Laat de kinderen allemaal een knuffel 

pakken, zorg voor een lakentje voor elk 

kind en ga in een kring zitten. Knoop het 

laken bij iedereen vast op de rug zodat de 

knuffel op de buik in de buidel kan hangen. 

Vertel de kinderen dat ze een mama- poes 

zijn en vandaag krijgen ze een babypoesje. Nu mag elk kind om de beurt zijn baby 

uit de buidel halen. Wat zijn er veel poesjes geboren!    

Taal-activiteit:   

Ga met de kinderen een groot vogelnest bouwen. Laat ze blokken verzamelen en leg 

ze samen in een grote kring. De kinderen mogen nu in het nest gaan zitten, ze zijn 

babyvogels. Ga zelf als mamavogel voor het nest zitten en leer de babyvogels hoe ze 

moeten vliegen. Waarmee kan een vogel vliegen? Waar zitten de vleugels? Wat 



 

 
 

moet een vogel met zijn vleugels doen om te vliegen? Ga daarna allemaal staan en 

maak van je armen vleugels. En…kunnen de babyvogels al uit het nest vliegen?   

Beweeg-activiteit:   

Wie van de kinderen weet hoe de baby van een 

paard heet? Ga met de kinderen op de grond 

liggen en vertel ze dat jullie allemaal veulens 

zijn. Een veulen moet nog leren hoe hij moet 

gaan staan. Eerst leun je op je armen. Zet één 

voet neer aan de zijkant van je lijf, zet dan de 

andere voet neer. Dat voelt wiebelig! Zet nu je handen om de beurt op de grond. 

Knap hoor! Nu sta je als een veulen. Kunnen ze ook het geluid van een veulen 

maken?      

Methodes:  

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

Ik & Ko: Wat loopt en vliegt daar? Groot en klein  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie en sociale relaties  

Schatkist: Dieren 


