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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 

Een 

ongelooflijk 

verhaal 

 De kinderen: 

- luisteren naar het verhaal. 

- activeren de voorkennis. 

- leren vragen stellen. 

- volgen een recept.  

- oefenen met tellen, afpassen en afwegen.  

- oefenen hun fijne motoriek. 

  

Dino-eieren 

 De kinderen: 

- oefenen met het vergelijken van groottes en aantallen. 

- gebruiken taal om volgordes weer te geven. 

- vergelijken en ordenen objecten in lengte en gewicht. 

- experimenteren en onderzoeken. 

  

Dinopoten 

 De kinderen: 

- leven zich in. 

- leren kijken als een ontwerper. 

- oefenen hun probleemoplossend denken. 

- maken de ideeën die ze in hun hoofd hebben duidelijk.  

- gebruiken beweging en muziek om mee te communiceren. 

  

Bewijs-

materiaal 

 De kinderen:  

- leren over lichaamsbouw. 

- oefenen hun fijne motoriek. 

- ervaren hoe een paleontoloog te werk gaat.  

- experimenteren en ontdekken. 

  

Velociraptor 

 De kinderen: 

- leren over veren, vleugels en vliegen. 

- oefenen met de stappen van de ontwerpcyclus. 

- maken en testen hun idee. 

- oefenen met alle kanten op denken (divergent denken). 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Iguanodon 

 De kinderen:  

- leren over de skeletten van mens, kip en dino. 

- leren overeenkomsten en verschillen benoemen. 

- oefenen met geheugen en concentratie. 

- voeren verschillende bewegingsvormen uit. 

- leren beeldend werken met verschillende texturen. 

  

Diplodocus 

 De kinderen:  

- maken kennis met de Latijnse taal. 

- oefenen met (Latijnse) woorden uitspreken. 

- stempelen dinonamen. 

- tekenen met kleurpotlood.  

  

Tyrannosaurus 

 De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- zoeken al zingend en luisterend overeenkomsten.  

- oefenen met een overlooptikspel met beperkt tikgebied. 

- handelen volgens afgesproken regels. 

  

Stegosaurus 

 
De kinderen:  

- leren verschillen en overeenkomsten benoemen. 

- oefenen met een Venn diagram maken. 

- leven zich in. 

  

Triceratops 

 De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- oefenen synchroon tellen.  

- oefenen het benoemen van hoeveelheden. 

- leren over vulkanen. 

- bouwen ruimtelijk. 

  

Kip is een dino 

 De kinderen: 

- oefenen met begrippen van tijdsaanduiding. 

- oefenen met gesprekken in kleine of grote groep.  

- leren (wiskundige)taal gebruiken voor het verloop van de 

dag.  

- leren een tijdlijn samenstellen. 

  

Fotoalbum 
 De kinderen: 

- reflecteren op eigen werk. 

- brengen verslag uit. 

- zijn zich bewust van hoe je gesprekken voert. 

- ontwikkelen hun woordenschat. 

  

 


