Zelf doen
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Als Toto en Sassa helpen met tafeldekken, laat Sassa een bord vallen. Sassa en Toto
willen het bord zelf weer maken. Zou het ze lukken om er weer een heel bord van te
maken? Even later spelen Sassa en Toto vadertje en moedertje. Koning Koos was
het kind. Sassa en Toto denken dat kleine Koosje nog niet zoveel kan. Zij helpen
hem wel. Maar als de stinkende prullenbak leeggemaakt moet worden, willen ze
toch ineens dat Koning Koos dat doet. Daarna bouwen ze een hele hoge toren. Die
moeten ze vasthouden, anders valt hij om. Maar hoe moeten ze dan zwaaien?
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:
Vertel de kinderen bij de lunch dat jullie vandaag omruilen: jij bent een kind en de
kinderen mogen jou helpen. Jij kan op een stoel gaan zitten en de kinderen
aanwijzingen geven. Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf doen: Ze mogen zelf de
tafel dekken. Daarna kunnen ze vragen wat je op je boterham wil en de boterham
voor je smeren, er mag melk ingeschonken worden. Misschien gaat er ook iets niet
helemaal goed, maar ze mogen zelf bedenken hoe ze dat kunnen oplossen. Ook mag
de tafel later weer afgeruimd worden door de kinderen. Wat zullen ze trots zijn,
knap hoor!
Taal-activiteit:
Zorg voor een grote jas en laat de kinderen bij elkaar zitten. Vertel ze dat je zo naar

buiten gaat, wat moet je dan aan? Natuurlijk, een jas! Pak de jas en steek je benen
vol overtuiging in de mouwen. Vraag de kinderen of het zo goed gaat. Nee natuurlijk
niet! Trek vervolgens je jas achterstevoren aan. Vraag steeds de kinderen of het
goed is, maar ook wat er dan niet goed gaat en hoe het beter kan. Trek dan de jas
aan zoals de Schipper deed, wat een mooie truc! Kunnen alle kinderen zo hun jas
aantrekken? Als het gelukt is, ga dan lekker met jassen aan naar buiten.
Beweeg-activiteit:
Vraag aan de kinderen wie er wel eens een babypaardje heeft gezien. Een
babypaard heet een veulen. Als een veulen net geboren is, probeert het vaak
meteen te gaan staan. Ga met de kinderen op de grond liggen en ga samen proberen
te staan als een veulen. Zet eerst één been op zij van je lijf en daarna ook het
andere been. Leun met je onderarmen op de grond. Probeer nu op je handen te
gaan staan, terwijl je benen iets meer naar je lijf toe gaan. Op hoeveel armen en
benen sta je nu? Laat de kinderen de handen en voeten die ze tellen optillen…is er
geen veulen omgevallen?
Methodes:
Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s:
Schatkist: Elkaar helpen
Kaleidoscoop: Sociale relaties/ initiatief

