
 

 
 

Kapper 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto zit bij kapper Sassa op de stoel. Maar Toto wil niet dat zijn haar gewassen 

wordt. Het mag ook niet geknipt worden. En hij wil ook niet dat het gekamd 

wordt…wat wil Toto dan eigenlijk wel bij de kapper? Toto wil een snor! Daarna is 

Toto de kapper. Hij heeft Zwiep helemaal kaal geknipt. Dan is Koning Koos aan de 

beurt. Hij wil staarten! Zou kapper Toto dat kunnen? Even later wordt Toto’s haar 

gewassen. Hij houdt zijn handen voor zijn ogen, zo komt er geen zeep in. Maar…nu 

kan hij niet zwaaien! Gelukkig is Koning Koos in de buurt met een gieter, hij spoelt 

Toto’s haar schoon, net op tijd om te kunnen 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:  

Naar de kapper 

Zorg voor de volgende spullen in de groep: een handdoek, kam,  elastiekjes en een 

krukje. Vraag aan de kinderen in de groep of ze wel eens naar de kapper zijn 

geweest en of ze weten wat de kapper doet. Sassa heeft geen echte schaar maar 

ze knipt met haar vingers. Kunnen de kinderen ook elkaars haar knippen? En hoe 

gaat dat dan?  



 

 
 

Doe-activiteit:  

Net alsof je haren wassen met shampoo! 

Zorg voor lege shampooflessen en handdoeken in de groep. Vorm een gesprek met 

de kinderen. Weten de kinderen wat het voor flessen zijn? Hoe gaat dat 

eigenlijk….je haar wassen? Waarom moet je je haar wassen? Moet het met warm 

of met koud water? Hoe droog je het haar weer af. Waarom moet het haar eigenlijk 

nat zijn, weten ze dat? Loop bij alle kinderen langs, iedereen mag zijn hand 

openhouden en doe alsof iedereen een beetje shampoo in zijn hand krijgt. Iedereen 

mag nu zogenaamd zijn haar gaan wassen. Gaat het lekker schuimen? Nu kom je 

met de zogenaamde sproeier langs om het haar uit te spoelen. Geef iedereen een 

echte handdoek om het haar te drogen.  

Beweeg-activiteit:  

Beweeg als een schaar! 

Een schaar kan knippen. Weten de kinderen 

welke beweging een schaar maakt? Ga samen 

met de kinderen in een kring staan en maak je 

armen helemaal lang en breed, hoog de lucht 

in. Iedereen mag met zijn armen knippen als 

een schaar. Kunnen de kinderen ook twee 

kleine scharen zijn met hun handen?  

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes: 

Puk&Ko    Dit ben ik! 

Schatkist    Familie, mooi maken! 

Piramide   Hoe zie ik eruit? 


