
 

 
 

Weg wind 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto maken een blokkentoren. Het waait buiten maar ook in Het 

Zandkasteel. De wind blaast de blokkentoren omver. Sassa moet erom lachen maar 

Toto schrikt ervan. De wind moet buiten blijven. Dan gaan ze naar buiten. Op het 

strand spelen ze in de wind met de bal … ook de vlieger wil meedoen.  

Moeilijke woorden: 

wind, waaien, binnen, buiten, hard, zacht, open, wapperen, schrikken 

Voor het kijken: 

Speel samen met de peuters dat iedereen een boom is. De armen zijn de takken van 

de boom. Eerst waait het heel zachtjes. De armen gaan zachtjes heen en weer. Dan 

gaat het iets harder waaien. De armen bewegen steeds meer. Laat zelf met mond 

en bolle wangen zien hoe hard het waait. Zou het bij Het Zandkasteel ook waaien? 
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Taalactiviteit: 

Vul samen met de peuters de herfsttafel aan met meer herfstspullen. Alle 

herfstspullen kunnen natuurlijk tijdens een gezamenlijke wandeling verzameld 

worden. Kastanjes, bolsters, eikels, een stukje mos en een mooie dennenappel 

mogen niet ontbreken. 



 

 
 

Er wordt besproken hoe alles heet. Laat de kinderen alles ook goed voelen. Benoem 

hierbij de woorden hard en zacht. Het mos is heerlijk zacht en de bolster is hard. 

Doe-activiteit: 

Zorg voor hardgekookte eieren, tomaten en yoghurt. Geef ieder kind een 

hardgekookt ei en laat het iedere peuter voorzichtig pellen. Nu gaan de peuters 

paddenstoeltjes maken. Snijdt de tomaten doormidden en geef ieder kind een halve 

tomaat. Laat de kinderen met een lepeltje de tomaten voorzichtig een beetje 

uithollen. Let op hoor, dat de tomaat niet scheurt. Dit is het hoedje van de 

paddenstoel. Tot slot mogen de peuters met yoghurt witte stipjes op de hoed van 

de paddenstoel maken. Hmmm.. dat zijn lekkere paddenstoelen! 
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