
 

 
 

Water 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en Sassa doen alsof ze de ramen wassen. Koning Koos gaat bijna in hun 

emmer met water staan! En even later botst hij ook nog tegen het raam. Daarna 

geeft Toto de planten water. Maar…welke planten moet hij nou allemaal water 

geven? Zelf heeft hij ook dorst gekregen van al dat water geven. Als Sassa en 

Koning Koos even later horen dat de WC wordt doorgetrokken, zijn ze heel trots op 

Toto! Kan hij al helemaal zelf naar de WC? Nee hoor, dat kan hij nog niet, maar hij 

kan wel zelf doortrekken!   

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: Een mannetje in de soep 

Maak samen met de groep een lekkere pan soep. Zorg voor botte messen en laat de 

kinderen helpen. Ze kunnen water in de pan doen, zet een streepje op een beker en 

tel samen hoeveel bekers water er in de pan mogen. Laat de kinderen kunnen de 

broccoli, paprika en prei snijden. Als de soep op het vuur staat, krijgt ieder kind een 

boterham. Laat ze met een kleivormpjes een leuke vorm uit een boterham steken. 

Je kan de kinderen ook een boterhampopje geven waar ze zelf met ketchup oogjes 

en een mond op kunnen maken. Zet de mannetjes in de soep en…eet smakelijk!  



 

 
 

Taal-activiteit: Planten water geven 

Zorg voor een gieter, een plant maar ook een aantal andere spullen zoals een boek, 

brood, een bord en een jas. Laat een kind de gieter vullen met water. Ga met alle 

kinderen in een kring zitten en pak de gieter en een van de spullen. Stel bij alle 

spullen steeds aan de kinderen de vraag of het water nodig heeft.  

Techniek-activiteit: Drijven of zinken? 

Zorg voor een bak met water, liefst doorzichtig, en klei. 

Laat alle kinderen van een beetje klei een balletje 

maken. Wat denken de kinderen dat er gaat 

gebeuren…zal het bolletje in het water blijven drijven of 

zal het zinken? Maak daarna een bootje of een kuipje van klei. Wat zal er nu met de 

klei in het water gebeuren? Laat de kinderen voorspellen en daarna uitproberen.  

Methodes: 

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

Schatkist Herfst 

Piramide Wereldverkenning: water, lekker water 


