
 

 
 

Verkleden 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa is zich aan het verkleden. Eerst is ze een tijger. Toto wil ook meedoen, maar 

Sassa heeft haar kleed helemaal nodig. Nu wil ze een giraf zijn, met een hele lange 

nek. Maar de giraf heeft geen poten. Dan kan Toto mooi de poten van de giraf zijn! 

Even later zijn Sassa en Toto beren. Ze laten Koning Koos schrikken, maar Koning 

Koos laat de beren ook schrikken! Als Koning Koos daarna wil gaan zwaaien, kan hij 

Sassa en Toto niet vinden. Hij ziet  hij ziet alleen maar twee poesjes. Gelukkig 

kunnen deze poesjes goed zwaaien, 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: 

Zorg voor een kleed. De kinderen mogen in 

tweetallen bij elkaar gaan staan en per 

tweetal mogen ze een dier kiezen wat ze graag 

willen spelen. Eén kind mag het hoofd en de 

voorpoten van het dier zijn en het andere kind 

mag de billen met de achterpoten zijn. Alle 

kinderen mogen nu gaan zitten om te kijken naar twee kinderen die een dier 

nadoen. Ze mogen een rondje lopen en ze kunnen er ook geluid bij maken. Kan de 

rest van de groep raden welk dier ze zijn? Dan is het volgende tweetal aan de 

beurt!   



 

 
 

Beweeg-activiteit:   

Ga met alle kinderen in een kring staan en 

vertel ze dat ze clowns zijn. Op de grond ligt 

een zogenaamde clownsneus, die iedereen op 

mag zetten. Daarna mag iedereen doen alsof ie 

een hele grote clownsbroek aantrekt en hele 

grote clownsschoenen. Lijken alle kinderen op 

een clown? Dan mag iedereen een rondje gaan lopen. Ze moeten wel grote stappen 

zetten want jullie hebben hele grote schoenen aan! Misschien struikelt er wel 

iemand over zijn grote clownsschoenen, voorzichtig hoor!   

Doe-activiteit:   

Zorg voor schmink, sponzen en kwasten en laat de kinderen elkaar schminken. Het 

kind dat schminkt mag zelf kiezen wat voor dier hij van de ander maakt. Het 

geschminkte kind mag daarna in de spiegel kijken en raden welk dier het geworden 

is. Kan hij ook het geluid van het dier maken? Het lijkt net echt!    

Methodes:  

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

Schatkist: Dieren  

Ik & Ko: Wat loopt en vliegt daar?  

Ik & Ko: Geen twee dezelfde  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie  

Piramide: Denkontwikkeling - Grootte  

Uk & Puk: Wat heb jij aan vandaag? 


