
 

 
 

Moestuin 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn aan het wachten. Ze hebben zaadjes in de grond gestopt, maar 

nu komen er nog geen plantjes. Dat gaat niet zo snel. Maar Koning Koos heeft wel 

een idee…Even later zijn Sassa en Toto bloemen. Bloemen kunnen niet komen eten. 

Dat is wel jammer. Dan plukt Koning Koos de bloemen. Kunnen ze nu wel komen 

eten? Even later is Koning Koos blaadjes aan het vegen. Sassa en Toto gooien de 

bladeren in de lucht om te kunnen zwaaien. Nu moet Koning Koos weer helemaal 

opnieuw beginnen met vegen, maar ze gaan eerst 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: 

Leg een kleed op de grond en vertel de kinderen dat 

dit jullie tuin is. Zorg voor papier, een gieter en een 

bos wortels met loof. Laat de kinderen snippers 

scheuren van het papier. Ze mogen de zaadjes in de 

grond (onder het kleed) doen. Wat hebben zaadjes 

nodig om te gaan groeien? Water! Laat de kinderen om de beurt met de gieter de 

zaadjes zogenaamd water geven. Leg vervolgens de wortels onder (aan de rand 

van) het kleed. Heeft iemand wel eens een wortel zien groeien? Zien de kinderen al 

een plukje groen? De kinderen mogen de wortels uit de grond trekken. Alle kinderen 

mogen een wortel opeten. Maar eerst moet het zand er afgespoeld worden!     



 

 
 

Beweeg-activiteit:   

Leg wat proppen gekleurd papier op de grond, dat zijn bloemen. Ga met alle 

kinderen in een kring staan. Vertel de kinderen dat jullie gieters zijn. Eén arm mag 

in de zij en de andere als een tuit naar de zijkant. Laat de kinderen even schudden 

met hun buik…zit er water in de gieters? Ja! Vertel de kinderen dan steeds welke 

kleur bloem dorst heeft. Kunnen de kinderen de bloemen water geven? 

 

Taal-activiteit:   

Laat de kinderen een gieter vullen met water en ga met ze naar buiten. Ga op zoek 

naar een plek waar planten en bloemen groeien. Weten de kinderen wat planten 

eten en drinken? Een plant heeft water nodig om te groeien. De kinderen mogen de 

planten en bloemen een beetje water geven met de gieter. Welke kleuren bloemen 

zien de kinderen? Als je goed naar de plant kijkt, zie je dat hij uit de grond groeit. 

Wat zou er onder de grond zitten? Trek voorzichtig een stukje onkruid uit de grond 

en laat zien dat er wortels aan de het plantje zitten, die onder de grond groeien. 

Daarmee drinkt hij het water op om te kunnen groeien.   

Methodes:  

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

Schatkist: Groeien en bloeien  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie  


