
 

 
 

Ziekenwagen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is ziek. Dokter Sassa weet wel wat Toto nodig heeft…Toto moet een prik. Maar 

dat vindt Toto geen goed idee. Koning Koos voelt zich ineens ook niet zo lekker, hij 

wil wél een prik van Sassa. Daarna maken Toto en Sassa een bed voor Pop. Het is 

geen gewoon bed, maar een bed om te dragen. Zo kunnen ze Pop naar het 

ziekenhuis dragen. Maar dat gaat niet helemaal goed. Even 

later rijden Toto en Sassa in hun ziekenauto, maar aj…ze 

botsen tegen Koning Koos! Gelukkig kunnen ze hem met 

hun ziekenauto naar het ziekenhuis brengen, maar eerst 

zwaaien ze nog even…taduuuu! 

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 pop, een pleister en een potlood en ga met de kinderen in een kring 

zitten. Zijn er kinderen in de groep die wel eens naar de dokter zijn geweest? Laat 

ze vertellen over hoe het was bij de dokter. Heeft iemand wel eens een prikje 

gehad? Hoe voelde dat? Waarom moest hij of zij een prik? Laat de kinderen de pop 

een prik geven met het potlood en laat een ander kind de pleister erop plakken. 

En…is pop weer beter?  

Beweeg-activiteit:  

Zorg voor een aantal handdoeken en laat de kinderen een paar knuffels verzamelen. 



 

 
 

Vertel de kinderen waar het zogenaamde ziekenhuis is. De kinderen mogen twee 

aan twee een knuffel en een handdoek gebruiken. Ze mogen net zoals Sassa en 

Toto een draagbed maken voor hun knuffel. Laat ze zelf uitproberen hoe dat gaat. 

Vertel na een tijdje experimenteren dat iedereen de handdoek en pop op de grond 

mag leggen en dat jullie met de hele groep tot 3 tellen. Bij 3 mag iedereen tegelijk 

opstaan en de poppen mogen met de draagbedjes naar het ziekenhuis gebracht 

worden. Beterschap!  

Taal-activiteit:   

Zorg voor een rolletje verband en een stoel met armleuning. Laat de kinderen in een 

kring zitten en laat ze naar je kijken en reageren op wat  je doet. Je kan doen alsof 

je je arm stoot en je arm moet in het verband. Leg je arm op de leuning van de stoel 

en draai het rolletje verband niet alleen om je arm maar ook om de stoel. Laat de 

kinderen vertellen wat er gebeurt. Stel ze vragen: wat moet er om mijn arm? Gaat 

het zo goed? Wat gaat er dan mis? Hoe moet het dan wel? Wat zal er gebeuren met 

de stoel als je zo op zal staan? Misschien kan een kind voordoen hoe het verband 

wel goed om je arm kan.  

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de 

methodes en thema’s: 

Ik&Ko  Au! 

Schatkist Lente: doen alsof 

Piramide Hoe zie ik eruit? 


