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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 

Startactiviteit 1 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het verhaal Een taart voor kleine Beer. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Startactiviteit 2 

 

De kinderen: 
- kunnen hun mening verwoorden.  
- maken kennis met het thema. 

  

Bak een 
verhaal 

 

De kinderen: 
- kunnen de vragen ‘wie’ en ‘waar’ beantwoorden.  
- kunnen in een verhaal het probleem vinden.  
- kunnen een eenvoudig verhaal bedenken. 

  

Dubbel 
woorden 

 

De kinderen: 
- weten wat samengestelde woorden zijn.  
- kunnen twee losse woorden samenvoegen tot een nieuw 
woord. 

  

Keukengerei 

 

De kinderen: 
- geven antwoord met een hele zin.  
- breiden hun woordenschat uit. 

 
 

 

Luister naar de 
klank 

 

De kinderen: 
- oefenen hun auditieve discriminatie.  
- reageren op een klank in een woord met de juiste actie. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Luister en 
onthoud 

 

De kinderen: 
- oefenen hun auditief geheugen. 

  

Ingrediënten 

 

De kinderen: 
- maken kennis met natuurlijke maateenheden 
- oefenen met wegen en meten.  
- kennen de begrippen zwaar(der), licht(er), even licht/zwaar. 

  

Lievelingstaart 

 

De kinderen: 
- leren hoe ze een grafiek kunnen maken en aflezen. 

  

Tel en draai om 

 

De kinderen: 
- kennen de getallen 1-12 
- kunnen de hoeveelheden eraan koppelen. 
 

  

Koekjes 
sorteren 

 

De kinderen: 
- kunnen voorwerpen sorteren op vorm en grootte.  
- maken kennis met geld. 

  

De 
kookwekker 

 

De kinderen: 
- weten waar je een kookwekker voor gebruikt.  
- kunnen schatten hoe lang iets duurt.  
- maken kennis met de begrippen uur en minuut. 

  

De verteltafel 

 

De kinderen: 
- kunnen een verhaal navertellen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De bakkerij 

 

De kinderen: 
- kunnen met rollenspel een situatie uit het dagelijks leven 
naspelen.  
- weten welke handelingen je in een bakkerij kunt uitvoeren. 

  

De proefhoek 

 

De kinderen: 
- ervaren dat je kunt proeven met je tong, maar ook met je 
neus.  
- weten dat ‘smaken verschillen’. 

  

Feest in de 
huishoek 

 

De kinderen: 
- weten dat je iets op kunt schrijven en dat een ander het kan 
lezen. 
- kunnen met rollenspel een dagelijkse situatie naspelen. 

  

De zandtafel 

 

De kinderen: 
- oefenen hun fijne motoriek.  
- ervaren de verschillen tussen nat en droog zand. 

  

Verf en 
scheerschuim 

 

De kinderen: 
- ervaren dat ze kleuren kunnen mengen.  
- kunnen een vrije vorm uit papier knippen.  
- maken kennis met de marmertechniek. 

  

Appeltaart 
rijgen 

 

De kinderen: 
- kunnen rijgen met naald en draad. 

  

Teken een 
cupcake 

 

De kinderen: 
- kunnen een cupcake tekenen.  
- maken kennis met waterverf. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Taartwedstrijd 

 

De kinderen: 
- kunnen vorm geven aan hun fantasie.  
- werken met diverse materialen. 

  

Taart klei 

 

De kinderen: 
- oefenen hun fijne motoriek.  
- kunnen hoeveelheden tellen en herkennen de getallen 1-10. 

  

Afsluitende 
activiteit: 
Bak een taart! 

 

De kinderen: 
- ronden het project af. 
- weten dat ze een recept moeten volgen. 

  

 


