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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 mooiste vis 
van de zee 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het boek. 
- houden hun aandacht gedurende een langere tijd vast. 
- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Regenboog 

 

De kinderen: 
- herkennen de kleuren. 
- werken samen. 

  

Samen spelen 

 

De kinderen: 
- spelen samen. 
- maken kennis met andere kinderen. 
- overleggen met elkaar 

  

In bezit 

 

De kinderen: 
- ervaren hoe het is om iets voor jezelf te houden. 

  

De zieligste vis 
van de zee 

 

De kinderen: 
- herkennen emoties. 
- gebruiken mimiek en expressie. 
- leven zich in in een rolfiguur. 

 
 

 

Bang 

 De kinderen: 
- herkennen de emotie bang. 
- praten en luisteren. 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Octopus 

 

De kinderen: 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- praten en luisteren. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Schubben 
uitdelen 

 

De kinderen: 
- delen met elkaar. 
- praten met elkaar. 
- herkennen de kleuren. 

  

Samen 
zwemmen 

 

De kinderen: 
- trainen hun visueel geheugen. 
- werken samen. 
- herkennen de kleuren. 

  

Diep in de zee 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren kritisch. 

  

Verstoppertje 

 De kinderen: 
- herkennen de getallen tot en met 12. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- tellen synchroon 
- tellen verder 
- tellen terug. 

  

Schubben 

 

De kinderen: 
- tellen resultatief. 
- luisteren kritisch. 

  

Vrienden 

 

De kinderen: 
- signaleren de beginklank in een woord. 
- horen welke klanken hetzelfde zijn. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Achter het 
koraalrif 

 
 

 De kinderen herkennen en gebruiken plaatsbepalende 
begrippen. 

  

Grote ogen en 
lange armen 

 
 

 De kinderen herkennen en gebruiken tegengestelde 
begrippen. 

  

Fluisteren 

 

De kinderen trainen hun auditief geheugen.   

Ik wil er ook 
één 

 
 

 
De kinderen bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord.   

Seaworld 

 
 
 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- leren enkele woorden in het Engels. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Zeedieren 

 
 
 

De kinderen: 
- bewegen op het ritme van muziek. 
- leven zich in in een rolfiguur. 
- werken samen. 

  

Zeeplezier 

 
 
 

 

De kinderen: 
- bewegen zich vrij in de ruimte. 
- oefenen hun oog- en handcoördinatie. 
- balanceren. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Vissenfeestje 

 
 
 
  

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- spelen samen. 
- werken samen. 

  

Hoeken 

 

   

Spelletjes 

 

   

 


