Spelletjes
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Toto en Sassa doen een spelletje. Eerst is Toto aan de beurt. Hij kan het al best
goed. Als Sassa aan de beurt is, gaat het ook heel goed. Maar speelt Sassa het
spelletje wel eerlijk? Daarna spelen Sassa en Toto verstoppertje. Koning Koos moet
ze zoeken, maar hij vindt het best moeilijk. De kijkers thuis kunnen hem vast
helpen. Als ze daarna gaan zwaaien, doen ze dat precies tegelijk. Daag!
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 één van de kinderen met zijn rug naar de
groep staan. Hij is de ezel maar hij heeft nog
geen staart. Een ander kind mag een stukje
verderop gaan staan met een sjaal in zijn
handen. Met de ogen dichtgeknepen mag hij
proberen de sjaal in de broekzak van de ezel
te stoppen, zodat hij een staart krijgt. Maar hij mag natuurlijk niet kijken. Letten
de andere kinderen daar goed op? Moeilijk he!
Techniek-activiteit:
Prik met een potlood een gaatje in een leeg drinkpakje. Zorg voor een licht balletje
en hou dat vast boven de opening in het pakje. Blaas nu door de opening waaruit je
eerder het pakje leeggedronken hebt en probeer het balletje rustig los te laten.

En…blijft het balletje zweven? Iedereen mag
het eens proberen. Je moet wel heel hard
blazen!
Tip: Probeer het trucje ook eens met een
mandarijn of een appel. Lukt het dan ook?
Waarom niet?
Taal-activiteit:
Ga met de kinderen in een kring zitten. Eén kind mag zich verstoppen. En een ander
mag gaan zoeken. Als het verstopte kind gevonden is mag het kind nog even op de
verstopplek blijven zitten. De hele groep mag nu naar de verstopplek komen kijken.
Waar zit het kind verstopt? Stel de kinderen een aantal vragen. Waar zit het kind
achter? Zit het ook onder iets? Wat staat er naast hem? Wat ligt er boven hem?
Staat er ook iets voor hem?
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Piramide: Ruimtelijke oriëntatie
Ik & Ko: Speel je mee?
Schatkist: Buiten spelen

