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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 

Kikker in de 
kou 

 
 
 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor een nieuw thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Alles is wit 

 

De kinderen: 
- weten dat een jaar vier seizoenen heeft. 
- kunnen de seizoenen benoemen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Op het harde 
koude ijs 

 
De kinderen: 
- ontdekken dat ijs bevroren water is. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 
- doen onderzoek. 

  

Bibberend van 
de kou 

 
De kinderen: 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- werken samen. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

Schaatsen 

 

De kinderen: 
- kennen de begrippen links en rechts. 

  

Glijden over 
het ijs 

 De kinderen: 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 
- meten met een natuurlijke maateenheid. 
- vergelijken afstand. 
- vergelijken een hoeveelheid. 
- tellen synchroon. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een rode sjaal 

 

De kinderen: 
- herkennen de kleur rood. 
- onderscheiden kleuren. 
- trainen het visueel geheugen. 

 
 

 

Hout uit het 
woud 

 

De kinderen: 
- rijmen op een aangegeven woord. 

  

Joggen 

 

De kinderen: 
- springen, rollen, rennen. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 

  

Sneeuwballen 

 

De kinderen: 
- herkennen het cijfer zes. 
- tellen synchroon tot zes. 

  

Bij de kachel 
 De kinderen: 

- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- tellen de woorden in een zin. 
- maken een zin met aangegeven woorden. 

  

Het laatste 
stukje hout 

  De kinderen: 
- tellen synchroon tot acht. 
- tellen terug vanaf acht. 

  

Uitgeput 

 De kinderen: 
- herkennen het gevoel verdriet. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar muziek. 

  

Gevonden! 

 
De kinderen: 
- leren de beginselen van het programmeren. 
- oriënteren zich in de ruimte. 
- oriënteren zich op het platte vlak. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een lekker 
soepje 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Een warme trui 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- leren een nieuwe techniek. 

  

Huid, veren, 
vacht 

 
De kinderen: 
- doen ervaringen op met hun tastzin. 
- herkennen en gebruiken begrippen die passen bij textuur. 

  

Een gouden 
licht 

 
De kinderen: 
- nemen visueel waar. 
- hebben inzicht. 

  

 


