
 

 
 

Vervoersmiddelen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto gaat op reis met Zwiep en Pop. Hij maakt een reisje met de trein. Sassa is de 

conducteur. Ze komt de kaartjes controleren. Gelukkig zit Koning Koos ook in de 

trein. Hij heeft voor iedereen een kaartje. Even later is spelen Sassa en Toto dat ze 

een vliegtuig zijn en vliegtuigen maken veel lawaai! Koning Koos kan zo zijn boek 

niet lezen. Dan speelt hij lekker mee als vliegtuig. Hee, zijn Sassa en Toto nou 

zonder Koning Koos aan het zwaaien? Nee hoor, ze zwaaien niet, ze vliegen…als 

helikopters! Even later zijn ze zwaaiende helikopters. 

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:  

Zorg voor een pet, een fluit en stukjes papier. Laat de kinderen een rij maken van 

stoelen. Eén kind is conducteur met de pet en fluit, de andere kinderen mogen in de 

trein op de stoelen gaan zitten en krijgen een stukje papier. De conducteur mag op 

de fluit blazen zodat de trein kan gaan rijden. Daarna mag hij of zij bij iedereen de 

kaartjes controleren en er een stukje afscheuren. Iedereen mag een keer 

conducteur zijn.  

Techniek-activiteit: 

Zorg voor een ballonhelikopter. Laat de kinderen de helikopter zien en vraag ze hoe 

deze kan vliegen. Laat ze zelf experimenteren en ontdekken hoe de helikopter kan 

vliegen. Je kan ze helpen door de volgende vragen te stellen: 



 

 
 

 Kan deze helikopter vliegen? Hoe dan? 

 Wat moet je met de ballon doen? 

 Wat gebeurt er met de ballon als je die opblaast? Wat zit er in de ballon? 

 En wat gebeurt er met de lucht als je de ballonhelikopter loslaat? 

 Naar welke kant zal de helikopter vliegen? 

 

Beweeg-activiteit:  

Voer met de kinderen een gesprek over soorten auto’s. Er zijn snelle auto’s, 

langzame maar ook hele grote vrachtwagens. Ga met de kinderen in een rijtje staan 

en vertel ze dat jullie langzame auto’s zijn. Laat de kinderen jou volgen door de 

ruimte. Daarna worden jullie snelle auto’s en ga je sneller bewegen. Vervolgens 

rijden de auto’s een berg op, dat gaat heel langzaam maar daarna gelukkig snel 

weer de berg af.   

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij het thema verkeer en de 

volgende methodes: 

Ik&Ko   Op reis 

Schatkist  Eropuit 

Piramide  Verkeer: Broem, tingeling 


