
 

 
 

Vissen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa is aan het vissen. Ze wil dat Toto haar vis is. Maar Toto wil geen vis zijn, want 

hij is Zwiep kwijt. Maar dan bedenkt ze een slim plannetje….Daarna gaan Sassa en 

Toto allebei zwemmen als vissen. Als Koning Koos ze roept om te komen eten, 

kunnen ze niet komen. Want vissen kunnen niet uit het water. Dan eten ze gewoon 

voor één keer in het water! Als het tijd is om te zwaaien, doen Sassa en Toto dat 

met hun schepnet. Zouden ze daarmee ook nog een vis vangen?      

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: 

Leg een groot blauw kleed neer. De kinderen zijn 

vissen. Ze mogen op het kleed gaan zitten. Zorg voor 

een paraplu met half rond handvat. Vertel de kinderen 

dat de paraplu je vishengel is en het handvat is de 

haak. Als een visje zijn naam hoort, mag hij of zij de 

haak vastpakken en opstaan. Het visje is gevangen en 

mag van het kleed afkomen. Zo kunnen alle visjes gevangen worden.     

Beweeg-activiteit:  

Ga met de kinderen op je buik liggen. Vandaag zijn jullie vissen. Vraag de kinderen 

of een vis armen heeft. Een vis heeft vinnen! Die zitten aan de zijkant van zijn lijf. 

De vissen mogen hun armen in hun zij doen en met hun ellebogen op en neer 



 

 
 

bewegen. Heeft een vis benen? Een vis heeft een 

staart! Plak je benen tegen elkaar zodat ze niet 

meer los van elkaar gaan en beweeg ze van 

boven naar beneden. Probeer nu je vinnen en de 

staart tegelijk te bewegen. En…zwemmen de 

vissen al vooruit?    

Taal-activiteit: 

Leg als het lunchtijd is een groot blauw kleed op de grond, vertel de kinderen dat 

dit het water is. Zorg voor een stapel boterhammen. Vorm een gesprek met de 

kinderen. Waar wonen vissen? Zijn vissen altijd in het water? Waarom komen ze 

niet soms uit het water? Waar eten vissen? En wat eten ze? Houden vissen ook van 

brood? Wie heeft er wel eens vissen gevoerd met brood? Hoe zag dat er uit? Kwam 

er één visje of een heleboel vissen naar het brood toe? Houd nu steeds één 

boterham in de lucht, alle visjes mogen happen naar het brood. Alle visjes krijgen 

natuurlijk een boterham. Eerst krijgen de blauwe visjes een boterham (kijk naar de 

kleur van hun shirt of jurk), dan de gele, dan de rode…Eet smakelijk in het water 

visjes!   

Methodes:  

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:  

Schatkist: Dieren 

Schatkist: Leven rond het water  

Ik & Ko: Wat loopt en vliegt daar?  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie  

Piramide: Wereldverkenning - water   


