Tuin
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Sassa en Toto zijn vandaag rupsen en eten alle sla uit de tuin van Koning Koos. Dat
vindt Koning Koos natuurlijk niet goed en hij wil de rupsen wegjagen. Maar wat is
dat? Ze vliegen zomaar weg! Ze zijn vlinders geworden.
Even later spelen Sassa en Toto dat ze kikkers zijn in
hun zelfgemaakte vijver. Maar hoe kan Koning Koos ze
nou een glaasje water brengen zonder zelf natte voeten
te krijgen? Dan is het al weer tijd om te dag te zwaaien
en dat gaat heel langzaam, want ze zwaaien als slakken.
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: Van rups tot vlinder
Sassa en Toto waren eerst rupsen. Daarna werden ze vlinders. Laat alle kinderen op
de grond liggen. Ze mogen zich bewegen als rupsen. Als je klapt in de handen mogen
alle kinderen opstaan en gaan fladderen als vlinders. Daarna mogen ze het nog een
keer doen met een deken. Eerst mag elk kind een deken om zich heen houden en op
de grond gaan liggen. Als je weer in je handen klapt, mogen ze de deken gebruiken
om mee te fladderen als vlindervleugels.
Taal-activiteit: Bloemschilderij
Teken een bloem op een papier en laat de kinderen je bloem zien. Kies vervolgens
samen met de kinderen een plekje op de muur om de bloem op te hangen met

plakband. Hang de bloem vervolgens op zijn kop op de muur. Laat de kinderen
vertellen wat er verkeerd is en laat ze uitleggen hoe het wel moet. Daag ze daarbij
uit om te verwoorden wat ze bedoelen. Je kan daarbij gebruik maken van de
volgende vragen:
Kan je de bloem zo goed zien? Waarom niet?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Hoe kan ik de tekening beter ophangen? Wat moet ik dan doen?
Beweeg-activiteit: Dieren in de tuin
In de aflevering zagen we kinderen die rupsen en vlinders nadoen. Vraag de
kinderen welke dieren er nog meer in een tuin leven. Laat ze van elk dier vertellen
of het dier snel of juist langzaam beweegt. Laat ze vervolgens op handen en voeten
kruipen als een snelle mier, een langzame slak, een springende kikker en een
huppelend konijn.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes en het
thema lente:
(Ik & Ko Wat loopt en vliegt daar?)
Schatkist Lente: Jonge dieren
Piramide Lente: Kom er maar uit & Holletje, bolletje, lente

