
 

 
 

Zintuigen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is een machine, een ruikmachine. Hij ruikt…het is  Zwiep! Dan ruikt de Toto-

machine weer…nu zijn het aardbeien. Maar de aardbeien houdt hij vast…gelukkig 

weet Koning Koos waar de ‘laat-los-knop’ op de machine zit! Daarna maken Sassa 

en Toto een grabbeldoos. Koning Koos mag een potlood grabbelen. Niet kijken 

Koning Koos, je moet het potlood voelen! Als het even later tijd is om te zwaaien, 

zien Sassa en Toto het vuurtorenlicht niet. En ze horen ook niet dat verhaal uit is. 

Gelukkig kan Koning Koos ze net op tijd waarschuwen. Daag!  

 

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:  

Hard of zacht? 

Zorg voor een doos. Zet deze ondersteboven op de tafel en maak een gat aan de 

zijkant zodat de kinderen er makkelijk met hun hand in kunnen. Stop een 

knuffelbeer in de doos. Laat een kind voelen en omschrijven wat er in zit. Stel de 

vraag  of het hard of zacht is? Hebben ze een idee wat het is?  



 

 
 

Taal-en beweegactiviteit: 

Speel met de kinderen een hoorspel. Ga allemaal staan. Vertel de kinderen dat jullie 

dieren zijn. Doe telkens een dier voor en de kinderen mogen je nadoen. Eerst ben je 

een olifant, maak grote harde stappen. Dan ben je een poesje die heel voorzichtig 

en zachtjes kan lopen. Dan ben je een muis en daarna een snelle sissende slang. Je 

kunt ook een dier nadoen met geluiden en de kinderen laten raden welk dier je 

nadoet.  

Techniek-activiteit:  

Voelbakken maken! 

Zorg voor verschillende plastic bakken met daarin verschillende inhoud. Denk 

bijvoorbeeld aan zand, ijs, water, schelpen, bladeren, lego, knuffel. Pak een 

theedoek. Leg uit dat ook als je niks ziet je heel erg goed kunt voelen wat je in je 

handen hebt. Vraag een kind in de groep om te helpen, deze moet het niet eng 

vinden om een blinddoek voor te krijgen. Doe het anders zelf een keertje voor. Om 

het eventueel moeilijker te maken is het ook optie om dichte bakken te gebruiken. 

Hierdoor kunnen ook de andere kinderen niet zien wat er in de bakken zit.  

 

Methodes: 

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

Schatkist   Dieren 

Kaleidoscoop  Creatieve representatie 


