Verkeer
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Toto en Sassa zijn aan het fietsen. Maar ineens stopt Toto, want Zwiep wil ook op
de fiets. Zwiep kan niet achterop Toto’s fiets. Sassa heeft een slim plan, ze maakt
een stoeltje aan Toto’s stuur. Nu kan hij voorop de fiets. Daarna speelt Toto dat hij
een fiets is. Sassa fietst op de Toto-fiets. Aj…de fiets botst tegen de tafel, psssj nu
heeft de fiets een lekke band. Gelukkig kan Koning Koos de band plakken. Even later
fietsen Sassa en Toto heel langzaam, want ze fietsen tegen een berg op. Als ze van
de berg af fietsen, gaan ze heel hard dus ze moeten ook heel snel zwaaien!
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:
Verzamel voor alle kinderen een stok of korte
bezem en een emmer. Iedereen mag zijn stok
voor zich houden, dit is het stuur van de
fiets. Leg een kleed op de grond. De kinderen
mogen nu om het kleed heen gaan fietsen,
allemaal dezelfde kant op zodat niemand
gaat botsen. Als het goed gaat met fietsen, kan je de kinderen vertellen dat hun
knuffels ook graag mee willen fietsen. Iedereen mag een emmer pakken en zijn
knuffel daar in doen. Dat is gezellig zo samen fietsen!

Tip: Je kan één kind tegen het verkeer in laten fietsen, als de fietsers elkaar
tegenkomen kunnen ze even bellen, Tingeling!
Beweeg-activiteit:
Vertel de kinderen dat ze auto’s zijn. Maak een
lange rij auto’s. Iedereen pakt zijn stuur vast.
Broem broem daar gaat iedereen. Eerst rijden
de auto’s langzaam, daarna wat sneller.
Iedereen mag het geluid van een auto maken.
Daar komt een grote berg aan, als de kinderen
de berg oprijden, gaan de auto’s langzaam. Maar eenmaal boven gaan ze heel snel
naar beneden. Nu worden alle auto’s een vrachtwagen. Ze maken een harder geluid
en ze zijn ook wat groter. Maak je armen breed en zet je benen wat verder uit
elkaar. Kunnen de vrachtwagens ook toeteren? Dat klinkt hard bij zo’n grote auto!
Taal-activiteit:
Zet een fiets binnen en ga er met de kinderen omheen zitten. Wat zit er allemaal
aan een fiets? Laat de kinderen alles benoemen wat ze zien: stuur, zadel, bel, lamp,
wiel, trappers, band. Wie weet hoe je moet remmen met de fiets? Wanneer moet je
remmen? Laat een kind het voordoen op de fiets terwijl jij deze vasthoudt. Wie kan
de bel laten horen? Op welke plek zitten de kinderen als papa of mama fietst? In
een stoeltje voor- of achterop? Wie van de kinderen kan al fietsen met zijwielen?
Waarom heb je zijwielen en op welke plek zitten ze? Handig he!
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Ik & Ko: Op reis
Kaleidoscoop: Creatieve representatie
Schatkist: Eropuit

