
 

 
 

Muziek en dans 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos gaat lekker spaghetti maken. Hij heeft de pannen nodig, maar dat 

waren juist de trommels van Sassa en Toto. Gelukkig hebben Sassa en Toto de 

pannen helemaal niet nodig, op de tafel kunnen ze trommelen. En de kraan en de 

stoel….  Dan doen Sassa, Toto en Koning Koos stoelendans. Als het liedje stopt moet 

je snel op een stoel gaan zitten. Dat is best moeilijk want ze zijn met zijn drieën, 

maar er zijn maar twee stoelen! Als het tijd is om te zwaaien zijn Sassa en Toto net 

aan het dansen als een trein. Gelukkig kunnen treinen ook zwaaien!  

 

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:  

Stoelendans 

Zorg voor evenveel kussens als dat er kinderen zijn op de groep. Leg de kussens in 

het midden van de groep in een rijtje. Zing zelf een liedje of zorg voor muziek op de 

groep. Vertel de kinderen dat iedereen rond mag lopen, maar als de muziek  of het 

liedje stopt, dat iedereen dan op een kussentje mag gaan zitten. Als dat een paar 

keer gelukt is, kan je één kussentje weghalen. Degene die geen kussentje heeft 



 

 
 

nadat de muziek gestopt is, wordt hulpje. Hij mag de muziek stopzetten of helpen 

bij het weghalen van de kussentjes.  

Doe-activiteit:  

Wat maakt welk geluid?  

Zorg voor wc-rolletjes, een stofzuigerslang, een fluit en een trompet. Vraag aan de 

kinderen of ze denken dat alles geluid kan maken. Zorg ervoor dat alle kinderen hun 

ogen goed dicht houden maar hun oren heel erg goed gebruiken. Pak een van de 

voorwerpen en blaas hier een paar keer op. Alle kinderen mogen hun ogen weer 

opendoen, weten ze welk voorwerp er gebruikt is? Welke toeter hebben ze 

gehoord? 

Eet-activiteit: 

Iets lekkers  

Zorg voor boterhammen en smeerkaas. Snijd met je mes de korstjes 

zo dat er een popje ontstaat. De kinderen mogen vervolgens zelf hun 

boterham met smeerkaas besmeren. Daarna kunnen de boterhammen 

nog oogjes krijgen van tomaat. Eet smakelijk!   

Methodes: 

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

Puk&Ko   Hoera 

Kaleidoscoop  Dans en beweging: Muziek 


