Op bezoek
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto zetten alles klaar, want ze krijgen bezoek. Ze hebben zelfs een
lekkere appeltaart klaargezet. Nu moeten ze wachten tot de bel gaat. Als Koning
Koos gaat kijken of het bezoek er al is, gaat de bel…Daarna gaan Sassa en Toto op
bezoek bij oma Koos! En als je op bezoek gaat, neem je ook wat mee. Ze kopen
onderweg een bosje bloemen bij een meneer. Daar zal oma Koos heel blij mee zijn.
Als ze weer naar huis gaan zwaaien ze naar oma Koos en naar de kinderen thuis.
Dag!
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.
Taal-activiteit:
Wie van de kinderen krijgt wel eens bezoek?
Wie komen er dan op bezoek? Doe je speciale
dingen als je bezoek krijgt? Wat eet je dan?
En wat drinkt het bezoek meestal? Laat
vervolgens twee kinderen het bezoek spelen,
zij mogen even een stukje verderop gaan
staan en komen samen op bezoek bij de andere kinderen. De andere kinderen
mogen kopjes klaarzetten en een kan met zogenaamde thee (water). Als alles
klaarstaat, mag het bezoek aanbellen. Samen met het bezoek kan de hele groep een
‘kopje thee’ drinken. Gezellig!

Tip: Het bezoek kan eerst ook nog allemaal hun jas aandoen, aanbellen en even later
weer uittrekken en ophangen, om het nog echter te maken.
Taal-activiteit:
Zorg voor een telefoon, een banaan, een
kookwekker en echte koekjes in een
speelgoedoven uit een keukentje of bak die je op
zijn kant zet als oven. Leg de spullen zo neer dat
iedereen ze goed kan zien. Laat de kookwekker
rinkelen en grijp vol overtuiging naar de banaan alsof het een telefoon is: “Hallo?”
Je hoort helemaal niks, laat een van de kinderen aan de banaan luisteren. Hoort hij
iets? Kan je eigenlijk iets horen door een banaan? Laat dan de kookwekker weer
klinken. Ach natuurlijk het was je telefoon, neem je telefoon op: “Hallo?” Laat weer
een van de kinderen luisteren. Ook de telefoon maakt geen geluid. Waar kwam het
geluid dan vandaan? Als de kinderen vertellen dat het geluid van de kookwekker
kwam, kan je vragen wat dat betekent. Waarom gaat de wekker af? Ah de koekjes
zijn klaar! Laat de kinderen zelf de koekjes uit de oven halen en verdelen over alle
kinderen.
Doe-activiteit:
Laat de kinderen stoelen in een rij zetten, twee aan twee. Vandaag gaan jullie op
bezoek met deze bus. Als je op bezoek gaat, neem je wel eens bloemen mee. Laat de
kinderen allemaal een gekleurd papier oprollen, dat zijn de bloemen. Iedereen mag
zijn jas aantrekken en daarna in de bus gaan zitten. Laat de kinderen het geluid
van de bus nadoen en als jullie er zijn mag iedereen weer uitstappen. Ga zelf gauw
een stukje verderop staan en verwelkom de kinderen. Wat leuk dat ze op bezoek
komen en wat een mooie bloemen hebben ze meegenomen!

Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Schatkist: Ik en mijn familie
Schatkist: Familie ver weg
Ik & Ko: Bij mij thuis
Ik & Ko: Waar is?
Kaleidoscoop: Sociale relaties/ initiatief
Uk & Puk: Welkom Puk!

