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Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in 

dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de 

lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend uit 

spontane situaties ontstaan door interactie.  

 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De kleine 
kerstboom 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- tonen een positieve luisterhouding. 
- weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen 
helpen je om goed naar het verhaal te luisteren en te letten 
op de illustraties. 

  

Kleine boom 

 

De kinderen: 
- meten door te vergelijken 
- seriëren op lengte. 
- herkennen de begrippen kort en lang. 

  

Kerstlichtjes 

 
De kinderen: 

- tonen bewondering voor elkaars vaardigheden en 

mogelijkheden. 

- kennen de sterke (en zwakke punten) van een ander. 

  

Slinger 

 

De kinderen: 
- passen een lengtemaat af met natuurlijke eenheden. 
- meten door te vergelijken. 
- herkennen en benoemen de begrippen lang en kort.  

  

Hartje 

 
De kinderen: 
- zoeken contact met anderen. 
- kunnen een mening geven. 
- experimenteren binnen de context van een onderwerp met 
verschillende materialen. 

 
 

 



De kleine kerstboom – productnummer KU20140140 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Kerstster 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord, 
- benoemen letters als klanken. 
- manipuleren klanken. 

  

Snoepstokje 

 

De kinderen: 
- stimuleren het visueel geheugen.. 
- ontdekken de structuur in een reeks. 
- kunnen een reeks zelf verder afmaken. 

  

Appel 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- kunnen antwoord geven op gerichte vragen.. 

  

Strik 

 
De kinderen: 
- kunnen spiegelen. 
- herkennen symmetrie. 
- kunnen een omschrijving van een situatie geven met plaats 
bepalende begrippen. 
- kunnen de kleuren herkennen en benoemen. 

  

Gouden 
kerstbal 

 

De kinderen: 
- reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in 
woorden met eindrijm. 
- kunnen een rijmwoord bedenken. 

  

Sneeuwman 

 
De kinderen: 
- herkennen en benoemen rangtelwoorden t/m achtste, 
- tellen t/m 8. 
- herkennen en benoemen de begrippen eerste en laatste. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 

  

Kerstengel 
 

De kinderen: 
- dansen op verschillende soorten muziek en reageren op 
stemming en verschillen in tempo en geluidssterkte. 
- onderzoeken verschillende manieren van dansen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Kerstsok 
  

 
De kinderen: 
- kunnen woorden in klankgroepen verdelen. 
- kunnen aangeven of een woord kort of lang is. 
 

  

Rode kerstbal 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de beginklank. 
- kunnen klanken in woorden signaleren. 

  

Geruite 
kerstbal 

 
De kinderen bewegen: 
- tonen inzicht op het platte vlak. 
- herkennen (passief gebruik) en kunnen gebruiken (actief) van 
meetkundige begrippen: voor, achter, naast, in, op, boven, 
onder, dichtbij, veraf. 

  

Kerstdruppel 
 De kinderen: 

- bewegen vrij in de ruimte. 
- reageren op slagen van de trom. 
- bewegen op de maat van de trom. 

  

Piek 
 De kinderen: 

- herkennen en benoemen plaatsbepalende begrippen. 
- kunnen oriënteren en plaatsbepalen in de bekende eigen 
omgeving. plaatsbepalen met begrippen: achter, voor, 
dichtbij, door, naast, rechts, links. 

  

Kerstcadeau 
 De kinderen: 

- kunnen een zin langer maken. 
- kunnen zelf een zin bedenken. 

  

 


