
 

 
 

Vuilnisman 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa is een vuilnisemmer. En Toto ruimt op. Hij gooit rommel in de vuilnisemmer. 

Dat gaat heel goed!  Maar de rommel valt allemaal op de grond…gelukkig heeft 

Koning Koos een slimme oplossing. Toto gaat daarna nog meer opruimen. Speelgoed 

mag in de speelgoedkist en rommel moet in de vuilnisemmer. Maar Toto weet nog 

niet zo goed wat rommel is….Even later komen Sassa en Toto langs met de 

vuilniswagen. Ze zoeken rommel…ah daar staat wat rommel: Koning Koos is de 

rommel. Eerst gaan ze zwaaien en daarna nemen ze hem mee in de vuilniswagen! 

 

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 oude kranten, appelschillen en plastic flessen. Zorg voor drie dozen en 

teken daarop een krant, appel en een fles. Laat de kinderen het afval scheiden door 

de spullen in de juiste doos te gooien. Laat ze er ook bij vertellen hoe het afval heet 

dat ze weggooien.  

 



 

 
 

Beweeg-activiteit: Bewegen als een vuilniswagen 

Ga met de kinderen in de kring staan. Vraag de kinderen of ze wel eens een 

vuilniswagen hebben gezien. Is een vuilniswagen groot of klein? Waar gaat het 

vuilnis in? In een grote klep achterin de auto. Doe met de kinderen een vuilnisauto 

na. Houd je armen voor je buik en beweeg je armen naar binnen naar je buik, zo 

kan je het vuilnis ophalen. Er staat nog meer vuilnis….daar iets verderop….rijd 

samen een stukje en ga weer aan de slag. 

 

Doe-activiteit: 

Ga met de kinderen in het midden van de groep staan, nadat iedereen al een tijd 

gespeeld heeft. Het is tijd om op te ruimen. Laat de kinderen vertellen welke spullen 

waar moeten liggen. Laat ze vervolgens zelf de groep netjes opruimen. Ga met de 

kinderen weer midden in de groep staan als alles opgeruimd is. Bespreek met de 

kinderen wie wat heeft opgeruimd. En…is de groep weer netjes? 

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes en het 

thema: 

Puk&Ko  Reuzen en kabouters 

Schatkist  Elkaar helpen 

Piramide  Verkeer 

 


