Kunst
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto maken een kunstwerk van schelpen. Net als het bijna klaar is moet
Koning Koos niezen en is alles kapot. Maar hij kon er helemaal niks aan doen.
Gelukkig ontdekken ze nog iets heel moois. Even later hangt Koning Koos mooie
tekeningen van Sassa en Toto aan de muur.
Koning koos denkt dat ze rondjes hebben
gemaakt, maar dat kopt helemaal niet. Het is
een bal, de maan en een koekje…Aan het einde
zwaaien ze met hele mooie zelfgemaakte
handen.
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:
Ga buiten met de kinderen stenen zoeken of gebruik blokken. Eén kind mag op de
grond gaan liggen en de anderen mogen rondom het lijf steentjes of blokjes
neerleggen, zoals Sassa en Toto dat deden bij Koning Koos. Laat de kinderen
voorspellen wat ze zullen zien als het kind zal opstaan. Het kind mag nu overeind
komen, bekijk samen de achtergebleven afdruk met steentjes. Het lijkt wel een
kunstwerk!
Tip: Laat de kinderen daarna bedenken bij wie de afdruk groter zal zijn en bij wie
juist kleiner. Laat ze vervolgens uitproberen of het echt zo is.

Taal-activiteit:
Teken een bloem op een papier en laat de kinderen je bloem zien. Kies vervolgens
samen met de kinderen een mooi plekje op de muur waar de bloem opgehangen kan
worden. Plak de tekening vervolgens met plakband op zijn kop op de muur. Vraag de
kinderen of de tekening zo mooi hangt en wat er misgegaan is. Laat ze vervolgens
uitleggen hoe het wel moet. Daag ze daarbij uit om te verwoorden wat ze bedoelen.
Je kan daarbij gebruik maken van de volgende vragen:
Hangt het schilderij zo goed?
Kan je de bloem goed zien? Waarom niet?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Hoe kan ik de tekening beter ophangen? Wat moet ik dan doen?
Hangt het nu wel goed? Hoe zie je dat?
Beweeg-activiteit:
Laat de kinderen een kwast zien. Ga vervolgens met zijn allen in een kring staan en
vertel de kinderen dat jullie allemaal een kwast zijn geworden. Laat iedereen zich
uitstrekken, maak je zo lang mogelijk. Iedereen is een kwast geworden en je
vingers zijn de haartjes van de kwast. In het midden ligt de zogenaamde verf. Buig
je helemaal naar voren en doop je handen in de zogenaamde verf. Schilder nu met
zijn allen rondjes in de lucht. Laat de kinderen vervolgens bedenken wat ze nog
meer in de lucht kunnen schilderen. Denk aan dunne strepen, dikke strepen, grote
rondjes, kleine rondjes en een hele lange streep.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij het thema kunst en de volgende
methodes:
Uk & Puk Kunst
Piramide Kunst

