
Project jungle – productnummer KU20180003 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

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 

Wilde dieren 
van het woud 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren kritisch naar een omschrijving. 

  

Het wolfje 
huilt 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- geven de plaats van een geluidsbron aan. 
- luisteren kritisch naar geluiden. 
- werken samen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  

  

Insecten 
zoeken 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- verdelen een woord in losse klanken. 

  

Lekkere hapjes 
voor beer 

 

De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- trainen het auditief geheugen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Kom hier, 
mier! 

 

De kinderen: 
- vullen een rijmwoord in een zin in. 
- horen welke woorden op elkaar rijmen en welke niet. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord. 

  

Kleine tijger 
moet nog veel 
leren 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Na-apen 

 
De kinderen: 
- trainen het auditief geheugen. 
- luisteren kritisch. 

  

Woordenweb 

 

De kinderen: 
- bedenken woorden met een aangegeven klank. 
- horen de beginklank in een woord.  

  

Boven in de 
boom 

 
De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- nemen een standpunt in. 
- lezen informatie af uit een plattegrond. 
- maken een eenvoudige plattegrond. 

  

Te zwaar 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen licht en zwaar. 
- meten gewicht door te wegen. 
- vergelijken gewicht. 

  

Twee tot 
twaalf wolven 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- tellen met sprongen van twee. 

  

Een lange, 
glimmende 
worm 

 De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen lang en kort. 
- meten met natuurlijke maateenheden. 
- geven een resultaat weer in een diagram. 
- tellen synchroon. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder. 

  

Vijf grote 
klauwen 

 

De kinderen: 
- tellen synchroon tot vijf. 
- tellen resultatief tot vijf. 
- herkennen het getal vijf. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een nest in de 
boom 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- lezen informatie uit een raster af. 
- bepalen de plaats in een raster. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- herkennen en benoemen de getalbeelden.  

  

Strepen 
 

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

  

Papegaaien in 
de boom 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen en benoemen de rangtelwoorden. 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 
 

  

Een goede 
vangst 

 
De kinderen bewegen: 
- tellen synchroon. 
- vergelijken een hoeveelheid. 
- herkennen en benoemen de begrippen meer en minder. 
- kunnen eenvoudige optel- en aftreksommen maken. 

  

In the jungle 

 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- breiden de Engelse woordenschat uit. 

  

Over de rivier 
 De kinderen: 

- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- werken samen. 

  

Hier woon ik! 
 De kinderen: 

- leren over dieren en hun leefomgeving. 
- breiden de woordenschat uit. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Dierenhuiden 
 De kinderen: 

- doen ervaringen op met hun tastzin. 
- herkennen en gebruiken begrippen die passen bij textuur. 
- maken kennis met verschillende dierenhuiden. 
- ontwikkelen hun fantasie en creativiteit. 

  

Verstopt! 
 De kinderen: 

- leren over schutkleur. 
- breiden de woordenschat uit. 
- nemen kritisch waar. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 

  

Als een 
jungledier 

 
De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- klimmen. 
- balanceren, mikken. 
- hebben controle over hun lichaam. 
- kunnen omgaan met een wedstrijdelement. 

  

De jungle in 
 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- oefenen de oog-/hand coördinatie. 
- ruiken, proeven. 
- klimmen, balanceren. 
- luisterren kritisch. 
  

  

Huishoek – In 
de jungle 

 De kinderen: 
- spelen een rollenspel. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- hebben oog voor detail. 

  

Huishoek – Het 
apenopvang-
centrum 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- spelen een rollenspel. 
- hanteren het spelmateriaal op de juiste manier. 
- hebben oog voor detail. 

  

Bouwhoek – 
De uitkijktoren 

 De kinderen: 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 

  



Project jungle – productnummer KU20180003 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Bouwhoek - 
Junglelodge 

 
 

 
De kinderen:  
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
 

  

Zandtafel - 
jungle 

 De kinderen: 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 

  

Rekenhoek 

 De kinderen:  
- tellen synchroon en resultatief. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 
- herkennen de getalsymbolen. 

  

Schrijfhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 

  

 
 
Knutselhoek 
 
 

 De kinderen: 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 

  

 


