
 

 
 

Wilde dieren 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zien een voetstap van een wild beest. Ze gaan op zoek naar het 

beest, ze volgen de sporen. Ze vinden het beest, een grote grijze…olifant. Als Koning 

Koos even later de was ophangt, ziet Sassa een krokodil! Gelukkig ziet Koning Koos 

dat het de deken is die hij net aan het ophangen was. Daar is hij echt niet bang 

voor hoor, Koning Koos schrikt niet zo gauw, totdat….hij twee leeuwen ziet! Als het 

verhaal uit is gaan ze zwaaien als apen, met echte apengeluiden! 

 

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:  

Zorg voor een aantal kleden met verschillende kleuren. Ga met de kinderen in de 

kring zitten. Laat de kinderen zelf kiezen welk dier ze willen zijn. Iedereen mag de 

geluiden maken van het dier dat hij nu is. Kunnen de kinderen ook lopen als het 

dier? Beweeg met zijn allen als dieren door de ruimte.  

 



 

 
 

Doe-activiteit:  

Dieren in de dierentuin 

Zorg voor een boek met dieren uit de dierentuin. Vraag bij elk plaatje aan de 

kinderen of ze weten welk dier het is. Denk aan dieren zoals een leeuw, beer, 

pinguïn, aap, giraf, neushoorn, schildpad en een papegaai. 

Hebben de kinderen deze dieren wel een gezien in de dierentuin? Stel gerichte 

vragen zoals: Lopen de dieren los? Zijn de dieren klein of groot? Welke kleuren 

hebben ze? Hoe bewegen ze? Daarna mag iedereen vertellen wat zijn lievelingsdier 

is.   

Beweeg-activiteit:  

Beweeg als een beer 

Ga met de kinderen staan en vertel ze dat jullie 

beren zijn. Vraag de kinderen ho een beer eruit 

ziet. Hoe zien zijn handen eruit? Hoe loopt hij, op 

2 of 4 poten? Hoe kijkt een beer? Doe aan de 

kinderen voor hoe een dier loopt en gromt. Ga 

daarna met zijn allen als beren rondlopen. De beer maakt zijn armen breed en is 

groot, hij heeft een lage bromstem en zet flinke stappen. Ze lijken net echte beren! 

Methodes: 

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

Puk&Ko    Reuzen en kabouters 

Schatkist   Dieren – een echte papegaai 

Piramide   Muis en olifant 


