
 

 
 

Kleur 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto heeft gras getekend. Blauw gras. Maar dat bestaat helemaal niet zegt Sassa. 

Toto vindt zijn tekening nu ook helemaal niet meer mooi. Hij is boos. Dan heeft 

Koning Koos een idee. Hij tekent een vis! Nu is Toto helemaal blij, want de zee is wel 

blauw. Daarna spelen Sassa en Toto in hun kleurenwinkel. Koning Koos wil graag 

geel kopen, maar die kleur verkopen ze niet. Voor het dagzwaaien zijn ze maar net 

op tijd. Het stoplicht staat op rood en ze moeten wachten tot het groen is, want 

dan pas mag je oversteken! 

 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 groene en een rode deken en teken met stoepkrijt een 

wegenparcours op de grond. Voer met de kinderen een gesprek over een stoplicht. 

Wat is een stoplicht, welke kleuren heeft een (voetgangers) stoplicht en wat 

betekent het als het licht groen of rood is? Twee kinderen krijgen een deken in hun 

handen en gaan met hun ruggen tegen elkaar staan. Zij zijn het stoplicht. De 

andere kinderen rijden in zogenaamde auto’s en gaan over de lijnen gaan ‘rijden’. 

Wanneer ze bij het kind met de rode deken (het stoplicht) komen, moeten ze 

wachten tot het stoplicht is omgedraaid en het groene licht voor staat. Dan mogen 

de auto’s weer gaan rijden.  



 

 
 

Tip: Laat de kinderen die spelen dat ze auto rijden, eerst hun zogenaamde gordel 

vastmaken voordat ze gaan rijden.   

Techniek-activiteit:  

Zorg voor lepels, blauw en geel crêpepapier en 3 doorzichtige potten waarvan er 2 

gevuld zijn met water. Vraag de kinderen 

welke kleur het water heeft. Vertel ze dat 

je graag geel en blauw water wil. Laat de 

kinderen zelf experimenteren en 

ontdekken  hoe ze het water kunnen 

kleuren met crêpepapier. Als het gelukt is 

om geel en blauw water te maken, vraag 

de kinderen dan om groen water te maken.  

Tip: Proberen met andere kleuren crêpepapier nog meer kleuren water te maken.    

Taal-activiteit:  

Laat de kinderen vertellen wat hun lievelingskleur is. Laat ze vervolgens rondkijken 

en om de beurt aanwijzen waar ze die kleur in de ruimte zien. Kies daarna de 

lievelingskleur van één kind en laat alle kinderen zoeken naar spullen met die kleur. 

Laat ze steeds vertellen wat ze gevonden hebben. Bijvoorbeeld een blauwe bal, een 

gele schoen, een roze strik of een rode auto.  

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij het thema kleur en de volgende 

methodes: 

Uk & Puk   Kunst 

Piramide  Kleur en vorm 


