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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 tijdmachine 

 
 
 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- breiden de woordenschat uit. 
- weten dat er verschillen zijn tussen vroeger en nu. 

  

Alpha 

 

De kinderen: 
- kunnen klanken in woorden onderscheiden. 
- kunnen de eerste klank in een woord herkennen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Brief van 
Homeros 

 

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

  

Het theater 

 

De kinderen: 
- weten dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier. 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken zelf zinnen. 

  

Op de foto 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- luisteren kritisch naar een opdracht. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Naar de markt 

 

De kinderen: 
- maken kennis met kopen en betalen. 
- herkennen en gebruiken begrippen rondom betalen. 
- kunnen gepast betalen. 

  

Democratie 

 
De kinderen:  
- kunnen synchroon tellen. 
- kunnen vormen benoemen. 
- kunnen hoeveelheden vergelijken en ordenen. 
- kennen de begrippen meer, minder, evenveel, meest, minst. 

 
 

 

Pauze 

 

De kinderen: 
- kunnen resultatief tellen. 
- kennen rangtelwoorden. 

  

Klapperdeklap 

 

De kinderen: 
- maken zelf een ritme. 
- kunnen ritmes noteren en aflezen. 

  

Zeus is boos 

 

De kinderen: 
- weten hoe bliksem ontstaat. 

  

De wedstrijd 

 De kinderen: 
- hebben plezier in bewegen. 
- oefenen met springen. 
- werpen met een voorkeurshand. 

  

Tentoon- 
stelling 

  De kinderen: 
- vertellen over wat ze hebben geleerd. 
- kunnen vragen beantwoorden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Luister memo 

 De kinderen: 
- trainen het auditief geheugen. 
- hebben vertrouwen in hun eigen kunnen. 
- kunnen omgaan met competitieve elementen. 

  

Bingo 

 De kinderen: 
- kunnen verschillen en overeenkomsten herkennen. 
- kunnen omgaan met competitieve elementen. 

  

Tijdreizen 

 De kinderen: 
- herkennen de getalbeelden op de dobbelsteen. 
- tellen synchroon. 
- kunnen omgaan met competitieve elementen. 

  

 


