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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 

Het 
weerbericht 

 
 
 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- breiden de woordenschat uit. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 

  

Wat een hitte! 

 

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

  

Schapen 
scheren 

 

De kinderen: 
- weten dat een woord uit losse klanken bestaat. 
- horen de eerste klank in een woord. 
- horen de laatste klank in een woord. 

  

In de 
aanhangwagen 

 

De kinderen: 
- luisteren kritisch. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Boer Boris is 
bezorgd 

 

De kinderen: 
- herkennen de beginklank ‘b’ in een woord. 
- kunnen klanken in woorden onderscheiden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Het pad is nat 

 

De kinderen: 
- herkennen rijmwoorden. 
- bedenken rijmwoorden bij een bepaald woord. 

  

Het erf is leeg 

 

De kinderen:  
- tellen vooruit tot 20. 
- weten wat er met 0 wordt bedoeld. 
- herkennen de getalsymbolen 1 tot en met 20. 

 
 

 

In de schaduw 

 

De kinderen: 
- weten wat schaduw is. 
- weten dat er gedurende de dag tijd verstrijkt. 

  

Wat zit er in 
mijn 
kruiwagen? 

 

De kinderen: 
- kennen de namen van de seizoenen. 
- weten welke voorwerpen bij een seizoen horen. 

  

Acht schapen 
in de wei 

 

De kinderen: 
- kunnen akoestisch tellen. 
- herkennen het getal acht. 

  

De kleuren 
machine 

 
De kinderen: 
- herkennen en benoemen kleuren. 
- weten wat er gebeurt als je kleuren mengt. 

  

Stampen in de 
plassen 

  De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen de getalsymbolen tot en met 6. 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Welke maat 
pas jij? 

 De kinderen: 
- meten door middel van vergelijken. 
- seriëren op grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen klein, groot, kleiner,  
  groter, kleinst, grootst, even groot. 

  

Even afkoelen 

 De kinderen: 
-weten dat ijs bevroren water is. 
- weten wat smelten is. 

  

Dartelende 
schapen 

 De kinderen: 
- herkennen de emotie ‘blij zijn’. 
- kunnen vertellen waar zij blij van worden. 

  

The wool 
factory 

 
De kinderen:  
- kennen de kleuren in het Engels. 

  

Spelen op de 
boerderij 

 De kinderen:  
- hebben plezier in bewegen. 
- balanceren. 
- glijden. 

  

 
Het zomerfeest 
 

 De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 

  

 


