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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 

In de war 
door het 
weer 

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

  

Warm of 
koud? 

 De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- weten dat een jaar seizoenen heeft.  
- kunnen de seizoenen zomer en winter benoemen.  
- kunnen kenmerken van de seizoenen zomer en winter 
noemen. 
 

  

Woei, woei, 
waait de 
wind 

 

De kinderen: 
- maken kennis met letters. 
- bedenken woorden die met een aangegeven klank beginnen. 
- horen de beginklank in een woord.  

  

Alles waait 
weg 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar.  
- classificeren.  

  

Wegwaaien -
de letters 

 
 
 

De kinderen: 
- herkennen letters.  
- maken van losse klanken een woord (auditieve synthese). 
- benoemen de eerste, middelste en laatste klank van een 
woord. 
- manipuleren met klanken. 
 

 
 

 

Een toren 
naar Koosje 

 

De kinderen: 
- onthouden woorden in de juiste volgorde. 
- onthouden woorden in de omgekeerde volgorde. 
- luisteren kritisch.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een wonder 
in de donder 

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een zin. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord.  
- horen welke woorden op elkaar rijmen.  

  

Zonnestralen 

 

De kinderen: 
- weten wat woorden zijn. 
- onderscheiden korte en lange woorden. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Stampen in 
de plassen 

 
De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit.  
- brengen woorden onder in categorieën. 
- classificeren op basis van een of meer overeenkomende 
eigenschap(pen). 

  

Wat is het 
warm! 

 
De kinderen: 
- lezen een temperatuur af. 
- herkennen de getallen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- herkennen de begrippen warm en koud, hoog en laag. 

  

Een spiegel 

 

De kinderen: 
- spiegelen een figuur. 
- herkennen symmetrie. 

  

Vrolijk 
wapperende 
vlaggetjes 

 

De kinderen:  
- ontdekken en herhalen een reeks. 
- herkennen de kleuren. 
- werken samen. 

  

Steeds 
donkerder 

 

De kinderen: 
- herkennen enkele kleuren. 
- herkennen en gebruiken de begrippen donker en licht. 
- leggen kleuren van donker naar licht. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Wat een 
bende! 

 

De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 

  

Het hoogste 
punt 

 
De kinderen: 
- seriëren op hoogte. 
- herkennen en benoemen de begrippen hoog, laag en even 
hoog. 
- meten door middel van vergelijken. 

  

Negen 
vrienden uit 
de regen 

 

De kinderen: 
- herkennen het getal negen. 
- tellen tot negen. 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen.  

  

De 
regenboog 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- nemen de kleuren visueel waar. 

  

The weather 
forecast 

 

De kinderen: 
- leren enkele woorden in het Engels.  
- breiden hun Engelse woordenschat uit. 

  

Knetterende 
bliksem 

 

De kinderen:  
- vertellen een verhaal met instrumenten. 
- kennen de namen van de muziekinstrumenten. 

  

Schuilen 
onder de 
vleugels 

 

De kinderen: 
- bewegen op het ritme van de muziek. 
- werken samen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De wind 
waait 

 

De kinderen: 
- maken kennis met de wind en wat deze doet. 

  

Wie is de 
schaduw? 

 

De kinderen: 
- experimenteren met schaduw. 
- nemen nauwkeurig waar. 

  

Regen 

 

De kinderen: 
- doen ervaringen op met regen. 
- meten door middel van vergelijken. 

  

Vorst 

 

De kinderen: 
- ontdekken dat ijs bevroren water is. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Witte wolken 

 
 
 

De kinderen: 
- maken kennis met wolken. 
- nemen nauwkeurig waar. 
- breiden hun woordenschat uit . 

 
 

 

Een gezellige 
picknick 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 

  

Huishoek 

 

De kinderen: 
- kunnen samenwerken. 
- kunnen een spel bedenken met materialen.  
- kunnen materialen zelfstandig opruimen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Vertelhoek 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- leven zich in in een rolfiguur. 
- praten voor een groep. 

  

Rekenhoek  De kinderen: 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen resultatief. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- herkennen de begrippen laag en hoog. 
- seriëren. 
 
 

  

Lees-/ 
schrijfhoek 

 

De kinderen: 
- oefenen de fijne motoriek.   

Ontdekhoek 

 
De kinderen: 
- verkennen verschillende meetinstrumenten omtrent het 
weer. 
- lezen meetinstrumenten af. 
- maken kennis met verschillende weertypes. 

  

Knutselhoek 

 

De kinderen:  
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek 

  

 


