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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 
autocoureur 

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

  

De wereld over 

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

  

In de sporttas 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- overleggen naar elkaar. 

  

Max en zijn 
maatjes 

 
 
De kinderen: 
- herkennen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangeven beginklank. 
 

  

Gezond eten 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- bedenken woorden in een bepaalde categorie.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Het circuit 
verkennen 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen links en rechts. 

  

De kwalificatie 

 De kinderen: 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon / resultatief. 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder. 
- weten de plaats van de getallen in de getallenrij. 
- lezen een staafdiagram af. 

  

Klaar voor de 
start! 

 
De kinderen: 
- trainen het auditief geheugen. 
- luisteren kritisch. 
- onthouden enkelvoudige en meervoudige opdrachten. 
- onthouden kleuren in de juiste volgorde. 

  

Racend achter 
elkaar 

 

De kinderen: 
- herkennen de getallen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- luisteren kritisch. 

  

Drinken 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken de begrippen meer en minder. 
- maken eenvoudige aftreksommen. 
- maken kennis met het begrip inhoud. 

  

Cars with 
colours  

 

De kinderen: 
- breiden de Engelse woordenschat uit. 
- trainen hun auditief geheugen. 
- herkennen de kleuren. 

  

Praten door de 
radio 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- tellen de woorden in een zin. 
- trainen het auditief geheugen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Bandenwissel 
 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden in een zin. 
- bedenken rijmwoorden op een aangegeven woord. 

  

Vier banden 
 

De kinderen: 
- herkennen het getal vier. 
- tellen tot vier. 
- splitsen de hoeveelheid vier. 
- herkennen getalbeelden. 

  

De winnaar 

 
De kinderen: 
- seriëren op grootte. 
- meten door middel van vergelijken. 
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein en  
Hoog en laag. 

  

De eindrace   

 De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- sluiten het thema af. 

  

Mijn 
racewagen 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Met hoge 
snelheid 

 
De kinderen: 
- maken eenvoudige optelsommen. 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- leren omgaan et een wedstrijdelement. 

  

De race 
 De kinderen: 

- herkennen de kleuren. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Het circuit 
verkennen 

 De kinderen: 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- herkennen de getallen. 

  

 


