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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 

Tromgeroffel  

 
De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- doen actief mee aan een gesprek. 
- kunnen gedurende een langere tijd de aandacht vasthouden. 
- geven gericht antwoord op vragen 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Waar woon jij? 

 

De kinderen:  
- breiden hun woordenschat uit 
- luisteren naar elkaar. 
- luisteren kritisch naar een omschrijving. 

  

Veren 
verdienen 

 

De kinderen: 

- tellen op een handige manier (strategie). 

- tellen verkort. 

  

Letters in de 
kookpot 

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

  

Rijmblokken 
op het vuur  

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een versje. 
- kunnen aangeven of woorden wel of niet op elkaar rijmen. 
- kunnen rijwoorden bij een bepaald woord bedenken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Woorden  
jagen 

 
 De kinderen: 

- kunnen korte en lange woorden aanwijzen en 
onderscheiden. 
- kunnen woorden in klankgroepen verdelen. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Een  
nieuw 
stamlid 

 De kinderen:  
- kunnen aandachtig naar een omschrijving luisteren. 
- geven een omschrijving. 
- stellen gerichte vragen om iets te weten te komen. 
- trainen hun auditief geheugen. 
- herkennen de kleuren. 

  

Zin in verhalen 

 De kinderen: 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- kunnen de plaats van een bepaald woord in een zin 
aangeven. 
- kunnen zelf een zin maken. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Tawa en  
de totempaal 

 

De kinderen: 
- krijgen de letter ‘t’ aangeboden. 
- herkennen beginklanken. 
- signaleren klanken in woorden. 

  

Woorden 
overvaren 

 

De kinderen: 
- kunnen woorden in klankgroepen verdelen. 

  

Geweldige 
rotsen 

 

De kinderen: 
- kunnen een bouwwerk weergeven op het platte vlak. 
- kunnen aflezen van een weergave (plattegrond). 
- nemen een standpunt in. 

  

Twee bizons bij 
elkaar 

 

De kinderen: 
- tellen t/m 12. 
- tellen met sprongen van twee. 
- herkennen de begrippen meer en minder. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Gekleurde 
strepen 

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen de kleuren rood, geel, blauw en 
groen.  
- kunnen kleuren van elkaar onderscheiden. 
- trainen het visueel geheugen. 
- kunnen omgaan met een wedstrijdelement. 
 

  

Een mooie 
ketting 

 

De kinderen: 
- kunnen reeksen en patronen ontdekken en herhalen. 
 

  

Kleding 
versieren 

 
 

De kinderen: 
- spiegelen. 
- kunnen symmetrie herkennen. 

  

Gewicht eerlijk 
verdelen 

 De kinderen: 
- vergelijken gewichten. 
- herkennen en benoemen de begrippen zwaar en licht. 
- kunnen een ervaring onder woorden brengen. 

  

Pijlen schieten 
 De kinderen: 

- kunnen lengte met natuurlijke maateenheden afpassen. 
- vergelijken afstanden met elkaar. 
- kunnen de begrippen dichtbij en ver weg herkennen en 
benoemen. 

  

Op bizonjacht 
 De kinderen: 

- herkennen getalbeelden op de dobbelsteen. 
- kunnen aanwijzend tellen. 
- kunnen omgaan met een wedstijdelement. 

  

Vijftien kisten 
in elkaar 

 De kinderen: 
- trainen visuele waarneming. 
- meten door middel van vergelijking. 
- schatten grootte in. 
- verkennen de begrippen groot en klein. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Naar een 
nieuw kamp 

 
De kinderen: 
- maken een inschatting van eigen bewegingsmogelijkheden. 
- klimmen. 
- trainen hun oog/handcoördinatie.  
- balanceren. 
- trainen hun auditieve waarneming. 

  

Dromen 
vangen 

 De kinderen: 
-  trainen hun balvaardigheid. 
-  trainen hun oog-/handcoördinatie.  

  

Een 
vreugdedans 

 De kinderen: 
- ontwikkelen gevoel voor ritme. 
- nemen een ritme over. 
- kennen het verschil tussen hard en zacht. 

  

Indianenfeest  

 De kinderen: 
- bewegen vrij in de ruimte. 
- bewegen op de maat van de muziek. 

  

Hoeken 

 
 

   

 


