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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 olifant 

 
 
 

De kinderen: 
- maken kennis met de olifant. 
- nemen actief deel aan een gesprek. 
- houden de aandacht gedurende een langere tijd vast. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- breiden de woordenschat uit. 
 
-  
- 
 

  

Zoogdieren 

 
 
 De kinderen: 

- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 

  

In de woestijn 

 
De kinderen: 
- programmeren. 
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon. 

  

Leefgebied 

 
 
 De kinderen: 

- oriënteren zich op de wereld om hen heen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Zo herken je 
een olifant 

  
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- lezen eenvoudige woorden. 
- werken samen. 
 

 
 

 

4 meter 

 De kinderen: 
- meten met een meetinstrument. 
- passen lengte af. 
- schatten lengte in. 
- herkennen en gebruiken de begrippen kort en lang. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Woorden 
lopen 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- maken van letters een woord. 

  

Klapperende 
oren 

 

De kinderen: 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- herkennen de getallen. 
- maken eenvoudige aftreksommen. 

  

Slapen op een 
slagtand 

 

De kinderen: 
- bedenken een creatief idee. 
- brengen een idee onder woorden. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Een 
slangachtige 
slurf 

 

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

  

Naar het water 

 

De kinderen: 
- kennen en gebruiken de begrippen links en rechts. 
- lezen een plattegrond af. 
- oriënteren zich op een plattegrond. 

  

De sterkste  
 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getalsymbolen. 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 

  

Het kalf 
 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Honderd 
appels 

 
De kinderen: 
- kennen de volgorde van de telrij tot honderd. 
- tellen synchroon. 
- maken optelsommen. 
- hebben inzicht in de telrij. 

  

Een liter 

 De kinderen: 
- meten inhoud. 
- maken kennis met de maateenheid liter. 
- tellen herhaald op. 

  

Rondzwerven 

 
De kinderen: 
- lezen een matrix af. 
- herkennen de getalbeelden. 
- herkennen de kleuren. 
- hebben inzicht. 

  

Olifantenten-
toonstelling 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

 


