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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 is 
verliefd 

 
 
 

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

  

Dit ben ik, dat 
ben jij! 

 

De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- ervaren dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen 
jongens en meisjes. 
- kunnen deze verschillen en overeenkomsten benoemen. 

  

Zo zie ik eruit 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- denken na over hun voorkeuren. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Een vreemd 
gevoel 

 
De kinderen: 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 
- herkennen de basisemoties. 
- uiten emoties. 

  

Boem - boem 

 De kinderen: 
- luisteren naar een ritme. 
- nemen een ritme over. 
- maken muziek. 
- lezen een partituur. 
- maken zelf een partituur. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Mijn lichaam  

 

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

  

Warm en koud 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken tegenstellingen. 
- breiden de woordenschat uit. 
- dramatiseren. 

 
 

 

Verliefd 

 
De kinderen: 
- weten wat verliefd zijn is. 
- luisteren naar elkaar. 
- breiden de woordenschat uit. 
- formuleren hun eigen mening of idee. 
- leren begrip voor elkaar opbrengen. 

  

Een 
kikkersprong 

 

De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- tellen woorden in een zin. 

  

Dat kan niet! 

 
De kinderen: 
- luisteren naar een aanwijzing. 
- stellen vragen om iets te weten te komen. 
- ervaren dat er overeenkomsten tussen mensen zijn. 
- ervaren dat er verschillen tussen mensen zijn. 

  

Een prachtig 
hart 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

Een mooi 
boeket 

  De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- maken eenvoudige optelsommen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Verdriet 

 De kinderen: 
- maken een zin af door te rijmen. 
- bedenken rijmwoorden op een aangegeven woord. 

  

Wereldrecord 
hoogspringen 

 De kinderen: 
- oefenen het verspringen. 
- hoogspringen. 
- diepspringen. 
- springen over een hindernis. 

  

Op hartenjacht 

 De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- nemen visueel waar. 
- herkennen de kleuren. 

  

 


