
 

 
 

Zand op zand 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos heeft net het hele Zandkasteel schoongeveegd als Sassa en Toto 

binnenkomen. Ze zien twee hoopjes zand, een grote en een kleine. Toto trekt zijn 

laarzen uit. Maar ook daar zit zand in. En in die van Sassa ook! Ze gooien hun laarzen 

leeg op de bergjes zand van Koning Koos. Die worden steeds groter. Sassa en Toto 

krijgen er plezier in. Ze halen nog meer zand en maken een grote, een middelste en 

een kleine berg zand. 

Moeilijke woorden:   

Zwaar, groot, klein, hoog, laag 

Prentenboek: 

Guido van Genechten 

“Klein wit visje telt tot elf” 

ISBN: 9789044802788 

Uitgeverij Clavis 

Voor het kijken: 

Haal het boek van Klein Wit Visje telt tot elf uit de bibliotheek en lees het aan de 

kinderen voor. Bereidt op gekleurd papier de afbeeldingen van Klein Wit Visje, een 

slakje, twee zee-egels, drie watervlooitjes en vier kikkervisjes voor. Laat de 

peuters ieder een figuurtje uitprikken. Sorteer de figuren daarna samen met de 

peuters en tel hoeveel watervlooitjes, hoeveel dikkopjes etc. er zijn. Tel dan alle 

vriendjes bij elkaar. Plak de figuurtjes in groepjes bij elkaar op een groot vel papier 

of hang ze in groepjes op in de groep. Hoeveel vriendjes heeft Klein Wit Visje? 

 



 

 
 

Taalactiviteit: 

Doe met de kinderen het spelletje “ik zie ik zie” en voeg naast de kleur aan je 

beschrijving toe of het voorwerp zich hoog of laag in de ruimte bevindt. Neem 

bijvoorbeeld een knuffel die op de grond ligt in gedachten, en dan weer een plantje 

wat boven op de boekenkast staat. Hebben de kinderen door hoe het werkt? Laat 

dan een kindje iets hoogs of laags in gedachten nemen. 

Doe- activiteit:  

Ga met de kinderen naar de zandbak of vul binnen een waterbak 

met zand. Laat de kinderen met schepjes en emmertjes 

zandbergen maken. Een grote berg, een kleine berg en de 

allerkleinste berg. Kijk samen met de kinderen naar de 

zandbergen en wijs aan welke het grootste is en welke het 

kleinste. Kunnen alle kinderen samen een hele hoge zandberg 

maken? Scheppen maar!  

 

 


