
 

 
 

Zomer 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto zijn aan het koken…oh nee, ze verkopen ijs! Koning Koos neemt drie 

smaken: aardbei, chocola en banaan. Sassa en Toto lusten ook wel een ijsje, maar 

de hoorntjes zijn op. Dan likken ze de lepels af, mmm! Even spelen Sassa en Toto 

dat ze zwemmen. Hun zwembad is een kleed. Als Koning Koos een bal voor ze 

gehaald heeft, zijn ze onder het zwembad gekropen…oe zwemmen ze onder water! 

Sassa en Toto staan klaar om op vakantie te gaan met de caravan, maar dan komen 

ze erachter dat een caravan niet vanzelf rijdt. Gelukkig kan Koning Koos de caravan 

trekken, maar eerst gaan ze nog even zwaaien! Dag! 

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 plastic bekers en proppen gekleurd papier en laat de kinderen een 

ijswinkel maken. Twee kinderen mogen ijsjes verkopen en de anderen komen ijsjes 

kopen. De verschillende kleuren van het papier zijn verschillende smaken ijs. Laat 

de kinderen zelf bedenken welke smaken ijs ze verkopen.   

Tip: maak in de ochtend met de kinderen waterijs van limonade en eet de ijsjes ‘s 

middags samen op.  

Beweeg-activiteit:  

Leg een (blauw) kleed op de grond en vertel de kinderen dat het een zwembad is. 

Laat de kinderen ‘zwemmen’ in het zwembad. Ze mogen eerst op hun buik 



 

 
 

zwemmen en later op hun rug. Als ze klaar zijn met zwemmen mogen ze zich 

afdrogen met een zogenaamde handdoek.  

Tip: breidt de activiteit uit met insmeren met zonnebrand. 

Taal-activiteit:  

Zorg voor een strandbal, speelgoed uit de zandbak en zorg ook voor een tas. Laat de 

kinderen spullen zien en laat ze vertellen wat het is. Laat de kinderen de tas 

inpakken. De spullen passen niet allemaal in de tas. Laat ze het probleem zelf 

oplossen. Daarbij kan je ze helpen door de volgende vragen te stellen: 

 Passen alle spullen in de tas? Waarom niet?  

 Wat kan je doen waardoor het wel past? 

 Wat zit er in de bal? Kan de lucht er ook uit? Wordt de 

bal dan groter of kleiner? 

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij het thema zomer en de 

volgende methodes: 

Uk & Puk Oef, wat warm , zomerkriebels 

Schatkist  Zomer: kamperen 

 


