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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 

Sint en zijn 
Pieten 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Pietje Precies 
poetst 

 

De kinderen: 
- krijgen de letter ‘p’ aangeboden. 
- herkennen beginklank. 
- signaleren klanken in woorden.  

  

Pepernoten-
piet 

 
De kinderen: 

- praten en luisteren. 

- geven antwoord op gerichte vragen. 

- breiden hun woordenschat uit.  

  

Pakjespiet is er 
even niet 

 

De kinderen: 
- kunnen woorden auditief in de juiste volgorde onthouden. 
- luisteren kritisch.  

  

Op zoek naar 
schoenen 

 
De kinderen: 
- classificeren. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren kritisch.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Schoorsteen-
piet 

 

De kinderen: 
- verdelen woorden in klankgroepen. 

  

Lieve zinnen 
voor Zielenpiet 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- tellen woorden in een zin. 
- kunnen het eerste en laatste woord in een zin aangeven.  

  

Piet P-ie-t 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- maken van een woord losse klanken (auditieve analyse). 
- maken van losse klanken een woord (auditieve synthese). 

  

Rijmdromen  

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een versje. 
- kunnen rijmwoorden in een zin invullen. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord.  

  

De grote reis 
naar 
Nederland 

 

De kinderen: 
- herkennen de dobbelsteenstructuur. 
- koppelen getalbeelden aan hoeveelheden. 
- trainen hun visuele waarneming.  

  

Nog dertien 
nachtjes  

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen enkele getalsymbolen.  
- weten dat een jaar uit maanden bestaat en kunnen enkele 
maanden noemen. 
- tellen vooruit. 
- tellen terug.  

  

Een tekening in 
de schoen 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken rangtelwoorden t/m de zesde. 
- tellen t/m 6. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Opa Piet 
vertelt over 
vroeger 

 

De kinderen: 
- weten dat er een verschil in tijd is tussen vroeger en nu. 
- maken kennis met voorwerpen van vroeger.  

  

Peuterpiet 
strooit 
pepernoten 

 

De kinderen: 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- weten dat je een score bij kunt houden door te turven.  

  

Een (ver) lang 
lijstje 

 

De kinderen bewegen: 
- passen lengte af met een natuurlijke maateenheid. 
- herkennen en benoemen de begrippen lang en kort. 
- vergelijken lengte. 

  

Sinterklaas 
gaat winkelen 

 
De kinderen: 
- maken kennis met geld, de waarde van geld en betalen. 
- tellen tot 10. 
- herkennen getalsymbolen t/m 5. 
- herkennen en benoemen de begrippen te veel en te weinig. 
- maken eenvoudige aftreksommen.  

  

Een zakdoek 
voor Piet Snot 

 De kinderen: 
- spiegelen. 
- herkennen symmetrie.  

  

Het dikke, 
zware boek 

 De kinderen: 
- vergelijken gewicht. 
- herkennen en benoemen de begrippen zwaar en licht.  

  

Pakjesavond 
 De kinderen: 

- tellen tot en met 10. 
- tellen verkort. 
- overzien hoeveelheden. 
- representeren een hoeveelheid.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Wegwijspiet 
weet het niet 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken van de begrippen links en rechts. 

  

Spannend  

 De kinderen: 
- herkennen emoties. 
- luisteren naar elkaar. 
- leven zich in in een ander. 
- vertrouwen op elkaar.  

  

Zielenpiet 

 De kinderen:  
- herkennen emoties. 
- luisteren naar elkaar. 
- leven zich in in een ander. 

  

Met 
Paardenpiet 
op pad 

 De kinderen: 
- maken een inschatting van hun eigen 
bewegingsmogelijkheden. 
- klimmen. 
- balanceren. 

  

Avonturen van 
de Pieten 

 De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- halen opgedane kennis op.  

  

 


