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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   
 

Olifant en de 
kist vol appels 

 

De kinderen: 
- raken gemotiveerd om met dit thema aan de slag te gaan. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 

 

 

Wat zit erin? 

 
De kinderen: 
- maken een inschatting van grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen klein en groot. 
- meten door middel van vergelijken. 
- maken een inschatting van gewicht. 
- herkennen en gebruiken de begrippen licht en zwaar.  

 

 

Een nieuw 
dier? 

 De kinderen: 
- maken een inschatting van grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen klein en groot. 
- seriëren op grootte. 
- werken samen. 
- meten door middel van vergelijken 
- ontwikkelen de creativiteit. 

 

 

Open maken?  

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 

 

 

Een kist vol 
appels 

 

De kinderen: 
- overzien een hoeveelheid. 
- tellen synchroon. 
- herkennen de getalsymbolen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning   
 

Eerlijk delen 

 

De kinderen: 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- verdelen een hoeveelheid eerlijk. 
- tellen synchroon. 

 
 

 

Wie krijgt een 
appel? 

 

De kinderen: 
- luisteren kritisch naar een omschrijving. 
- nemen visueel waar. 

 

 

Het grootste 
dier 

 De kinderen: 
- meten met een maateenheid. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein. 
- werken samen. 

 

 

Hap, slik, weg 

 
De kinderen: 
- tellen terug. 
- kennen de telrij in omgekeerde volgorde. 
- herkennen de getalsymbolen tot en met tien. 
- telen synchroon.  

 

 

IJs 

 

De kinderen: 
- herkennen symmetrie. 
- herkennen de kleuren. 
- tellen synchroon. 

 

 

Treurig 

 

De kinderen: 
- herkennen het gevoel verdriet. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- leven zich in een ander in. 

 

 

Lekkere 
appels! 

 

De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- sluiten het thema af. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning   
 

Appels tellen 

 De kinderen: 
- herkennen de getalsymbolen. 
- tellen synchroon. 
- koppelen een getalbeeld aan een getalsymbool. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- kennen de volgorde van de telrij. 

 

 

 


