
 

 
 

Vormen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn vogels. Ze bouwen een hoog nest, dan kan Poes hun niet pakken. 

Maar een hoog nest bouwen van ronde spullen, is wel erg moeilijk! Even later 

kunnen Sassa en Toto niks zien. Ze hebben een blinddoek voor hun ogen. Sassa kan 

heel goed voelen wat Koning Koos vast heeft. Toto weet ook wat het is. Maar hij 

heeft het niet gevoeld, hij heeft het geproefd! Daarna gaan ze zwaaien. Dat doen ze 

niet met een ronde bolle hand, maar met een platte hand. 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:  

Voelen van vormen 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Zorg voor een deken en leg deze middenin de 

kring. Laat de kinderen spullen verzamelen op de groep, denk daarbij aan blokken, 

een trein, een auto, een handdoek en een banaan.  Laat de kinderen de spullen eerst 

goed bekijken en verstop ze vervolgens onder de deken. Laat één kind voelen onder 

de deken en stel hem vragen. Is het hard of zacht wat je voelt? Is het groot of 

klein? Wat voel je nog meer? Weet je wat het is? Iedereen mag een keer voelen.  



 

 
 

Taal-activiteit:  

Wat is rond?  

Sassa en Toto zingen een lied over ronde spullen. Weten de kinderen in de groep 

welke voorwerpen rond zijn? Om de beurt mag iemand iets aanwijzen dat rond is. 

Laat ze daarna spullen bedenken die niet op de groep zijn, maar die ook rond zijn. 

Denk aan ballen, sinaasappel,  wielen van een auto of fiets, pizza, pannenkoek, 

koekje, hoepel etc.  

Techniek-activiteit:  

Voelbakken maken 

Zorg voor een paar plastic bakken. Vul ze met divers materiaal, denk aan  water, 

zand, een knuffel, blaadjes en houten blokken. Leg vervolgens theedoeken over de 

bakken. Laat de kinderen geblinddoekt voelen wat er in de bakken zit. Laat ze 

vertellen wat ze precies voelen door ze vragen te stellen: is het hard of zacht, is het 

warm of koud, is het groot of klein, maakt wat er in de bak zit ook geluid? Laat ze 

vervolgens raden wat er i de bak zit.  

 

Methodes: 

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

Puk & Ko   Reuzen en kabouters 

Schatkist  De wereld rond 

Piramide   Kleur en vorm 


