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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 

Het boek van 
Leo 

 De kinderen: 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- ontwikkelen hun ruimtelijk inzicht. 
- werken samen. 

  

Waar woont 
Ludo? 

 

De kinderen: 
- maken een ontwerp. 
- maken een bouwwerk na van een tekening.- herkennen 
letters.  

  

De brief 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken een zin met een aangegeven woord. 
- tellen woorden in een zin.  

  

Nieuwe dingen 

 De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- brengen een idee onder woorden.  
- luisteren naar elkaar. 
- presenteren een idee.  
 

  

Een lege muur 

 

De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie.  
- ontwikkelen hun creativiteit. 

 
 

 

Op en in het 
water 

 De kinderen: 
- doen ervaringen op met drijven en zinken. 
- werken samen. 
- brengen ervaringen onder woorden.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een uitvinding 

 
De kinderen: 
- doen ervaringen op met drijven en zinken. 
- werken samen.  
- presenteren een idee.  
- ontwikkelen hun creativiteit. 

  

Aan tafel 

 De kinderen: 
- splitsen een hoeveelheid. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- overzien een hoeveelheid. 
- werken samen. 
- tellen aanwijzend. 

  

De stad van 
Leo 

 

De kinderen: 
- geven een omschrijving van een positie met plaatsbepalende 
begrippen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen links en rechts.  
- krijgen inzicht in het platte vak. 

  

Je eigen stad 

 

De kinderen: 
- werken samen. 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
-ontwikkelen ruimtelijk inzicht. 

  

Pijlen schieten 

 

De kinderen: 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- houden een score bij door te turven. 

  

Kleur 
 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen kleuren. 
- onderscheiden verschillende tinten van een kleur. 
- seriëren van donker naar licht. 

  

Een afdruk van 
gips 

 

De kinderen: 
- leren ontdekkend. 
- ervaren dat iets vloeibaars vast kan worden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Vliegen 

 

De kinderen: 
- leren ontdekkend. 
- meten een afstand op.  
- vergelijken afstanden. 

  

Mona Lisa 

 
De kinderen bewegen: 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Alles over Leo 
 De kinderen: 

- halen hun kennis op. 
- sluiten het thema af. 

  

 


