
 

 
 

Scheuren en plakken 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is een knip en plakdag in Het Zandkasteel. Sassa maakt Het Zandkasteel. Toto 

wil ook graag plakken. Toto vindt een stuk blauw, Koos zegt dat dat de zee is, die 

hoort bij Het Zandkasteel. Hij wordt erbij geplakt. Het plakwerk is voor Koning Koos. 

Toto maakt proppen papier voor Sassa. Wat gaan ze daarmee doen? Blauwe, rode 

en gele proppen. Ze leggen de proppen op de tafel. Koning Koos vindt het hele mooie 

proppen. Maar het zijn geen proppen, het zijn bloemen! Gele blauwe en rode 

bloemen! Het zijn geen bloemen om aan te ruiken maar om naar te kijken. Het is 

een schilderij! Koning koos ruikt toch en krijgt kriebel in de neus. 

Moeilijke woorden:  

Rood, geel, blauw, scheuren, plakken, kleuren. 

Voor het kijken: 

Geef de kinderen allemaal een kleurplaat van een zandkasteel. Zorg voor 

verschillende kleuren papier. Laat de kinderen stukjes van het papier scheuren en 

deze op het zandkasteel plakken.  

Taalactiviteit: 

Interactief voorlezen  

Kaatje en haar oma  
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In de aflevering Scheuren en Plakken is de animatie van het prentenboek Kaatje en 

haar oma te zien. Lees het boek eerst helemaal voor aan de kinderen. Laat de 

plaatjes in het boek goed rond gaan in de kring. Bespreek daarna met de kinderen 

wat ze hebben gezien. Wat mocht Kaatje voor oma maken? Heb je gezien welke 

kleuren Kaatje heeft uitgekozen? Gebruik een kralenketting uit de klas( 

bijvoorbeeld de plasketting) welke kleuren heeft de ketting? Kun je die aanwijzen 

op de plaatjes in het boek?  

Doe-activiteit:  

Maak je eigen kralenketting 

Zelf een mooie ketting maken? Leg touw en grote gekleurde kralen klaar in een bak 

op de knutseltafel en laat de peuters hun eigen kralenketting maken. Hou aan beide 

zijden wat touw over zodat makkelijk een knoop gelegd kan worden. Dat staat 

mooi! 

 

 

 

 

 


