Poep
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto spelen met de konijnen. Bah, de konijnen hebben gepoept. Dat
moeten ze even opruimen. Even later zijn Sassa en Toto vogels. Als het gaat
regenen vliegen de vogels naar binnen. Zo worden ze niet nat. Maar dan ineens
moeten ze poepen. En vogels hoeven dan niet naar de WC, die poepen gewoon in de
lucht! Sorry Koning Koos.
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:
Laat de kinderen hun eigen knuffel pakken
of neem knuffel van de groep en zorg voor
rozijnen. Ga met de kinderen aan tafel zitten.
Vraag de kinderen of hun knuffel wel eens
poept. Laat de kinderen hun knuffel voor
zich op tafel leggen. Ze mogen nu hun ogen
dicht doen en tot tien tellen. Leg bij alle knuffels een paar rozijnen neer. Als de
kinderen hun ogen open gedaan hebben, mogen ze eerst vertellen wat ze gevonden
hebben. Zou het echt poep zijn? Hoeveel drolletjes liggen er bij elke knuffel? Ze
mogen de poep daarna lekker opeten.
Taal-activiteit:
Zorg voor wit papier en ga met de kinderen in een kring zitten. Laat de kinderen het

papier in stroken scheuren. Vertel de kinderen dat ze vogels zijn. Moeten vogels ook
wel eens poepen? Poepen vogels op de WC? Waar poepen vogels en hoe ziet hun
poep eruit? Laat de kinderen allemaal wat papiersnippers pakken, ze mogen nu
lekker gaan vliegen door de ruimte. Hun armen zijn vleugels. En als ze moeten
poepen, mag dat gewoon op de grond!
Techniek-activiteit:
Maak drie WC-rollen met plakband aan elkaar
en maak er een groot en een klein gat in. Zorg
voor een kleine en een grote knikker. Leg aan
één kant iets onder de knikkerbaan zodat de
knikkers naar beneden kunnen rollen. Laat de
kinderen nu voorspellen wat er gebeurt als je
een knikker naar beneden laat rollen. Welke knikker zal door welk gat vallen? Laat
de kinderen zelf proberen wat er met de knikkers gebeurt.
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Ik & Ko: Wat loopt en vliegt daar?
Kaleidoscoop: Creatieve representatie
Piramide: Ruimtelijke oriëntatie - Hoe zie ik eruit?

