
 

 
 

Vies 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Als Toto en Sassa een toren aan het bouwen zijn, 

moet Toto ineens niezen. Sassa vindt het erg vies 

dat Toto over Sassa heen niest. Hij moet er iets voor 

houden. Als Toto weer niest houdt hij pop voor zijn 

neus. Zou dat de bedoeling zijn? Daarna willen 

Sassa en Toto buiten gaan spelen. Eerst moet hun toet gewassen worden, maar dat 

wil Toto niet. Hij wil wel een kusje van Kikker Kus. Dat is een washand die Toto 

kusjes op zijn toet geeft. En kijk…nu is Toto ook meteen gewassen. Als Toto en 

Sassa later doen alsof ze staan te douchen, is het tijd om te zwaaien. Maar ze zijn 

nog helemaal nat! Gelukkig heeft Koning Koos een zogenaamde handdoek voor ze. 

Daar kunnen ze goed mee 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: Je gezicht wassen! 

Zorg voor een aantal gekleurde washandjes. Vertel de kinderen dat het dieren zijn. 

Laat de kinderen zelf hun fantasie gebruiken en een kleur kiezen en bedenken wat 

voor een beest het is. Een gele kan een eend zijn en een groene een kikker.  Laat de 

kinderen bij de wastafels hun eigen gezicht wassen met het dierenwashandje. Ze 

mogen het dier laten vertellen wat ze eerst gaan wassen en wat daarna. Dieren 

maken natuurlijk ook geluid, wat zouden deze dieren allemaal gaan vertellen 

tijdens het wassen van al die gezichten? 



 

 
 

Taal-activiteit: Tandenpoetsen! 

Zorg voor een pop, een tandenborstel, een badje, zeep en een handdoek. Vertel de 

kinderen dat pop buiten gespeeld heeft. Ze is vies geworden. Zo meteen gaat pop 

naar bed, maar wat moet er allemaal gebeuren voordat ze kan gaan slapen? Laat de 

kinderen vertellen en voordoen wat er allemaal gebeurt als pop in bad gaat. 

Begrippen die daarbij aan bod kunnen komen zijn: in bad gaan, uitkleden, sop, zeep, 

wassen, spetteren, uit bad, afdrogen, aankleden, tanden poetsen, tandpasta, 

schoon.  

Techniek-activiteit: Bellenblazen 

Zorg voor zeepsop in een bak en pijpenraggen (knutselwinkel) of ijzerdraad. Buig 

het draad in een rondje vorm en haal die door het sop. Vraag de kinderen wat ze 

denken dat er zal gebeuren als je gaat blazen. Wat voor vorm zal de bel hebben? 

Maak dan een vierkant en daarna een driehoek. Vraag de kinderen welke vorm de 

bel nu zal krijgen. Laat ze het vervolgens uitproberen. Maak ook eens een hele grote 

bel.   

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de 

methodes en thema’s: 

Ik&Ko   Au! 

Schatkist   Alles over water 

Piramide   Hoe zie ik eruit? / Lekker water 


