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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 blauwe 
vinvis 

 De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- nemen actief deel aan een gesprek 
- houden gedurende een langere tijd de aandacht vast. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Zoogdieren 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren kritisch naar elkaar.  

  

30 meter 

 

De kinderen: 
- meten lengte met een meetinstrument. 
- schatten lengte in. 

  

50 tinten grijs 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen licht en donker. 
- ontdekken dat er door te mengen een nieuwe kleur ontstaat. 

  

Een kilo 

 

De kinderen:  
- vergelijken gewichten. 
- ontdekken wat een kilo inhoudt. 
- herkennen en benoemen de begrippen zwaar en licht. 

 
 

 

Het skelet 

 

De kinderen: 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- herkennen de getallen vanaf elf.    
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Zintuigen 

 

De kinderen: 
- doen ervaringen op met zintuigen 
- kunnen een ervaring onder woorden brengen. 

  

50 kinderen 

 
De kinderen:  
- tellen tot vijftig. 
- maken groepjes. 
- tellen verkort tellen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder. 

  

Lekker eten 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- herkennen beginklanken. 
- kunnen klankgroepen in een woord onderscheiden. 

  

Een grote slok 

 

De kinderen: 
- manipuleren met letters 
- maken een woord van losse klanken. 

  

200 liter melk 

 

De kinderen: 
- meten inhoud. 
- maken kennis met de maateenheid ‘liter’. 
- kunnen herhaald optellen. 

  

Leeftijd 

 

De kinderen: 
- kunnen een weergave maken in een diagram. 
- kunnen een diagram aflezen.  

  

Lucht spuiten 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- kunnen een zin langer maken.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een fantastisch 
gehoor 

 De kinderen: 
- luisteren kritisch 
- gebruiken hun auditief geheugen 
- onderscheiden woorden auditief. 

  

Heerlijk loggen 
 De kinderen: 

- ontwikkelen de creativiteit. 
- weten wat drijven is.  

  

 


