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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 

Coco kan het! 

 
De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- kunnen de aandacht gedurende een langere tijd vasthouden. 
- kunnen gericht antwoord op vragen geven. 
- nemen actief deel aan een gesprek. 

  

Vogels 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 

  

De roodborst 

 

De kinderen:  
- kunnen verschillen en overeenkomsten benoemen. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

Hoe voelt Coco 
zich? 

 

De kinderen: 
- kunnen afbeeldingen uit het verhaal op volgorde leggen. 
- kunnen emoties herkennen en benoemen. 

  

De kauw 

 
De kinderen: 
- weten dat een jaar uit vier seizoenen bestaat. 
- kunnen de seizoenen en de volgorde ervan benoemen. 
- kunnen kenmerken van de verschillende seizoenen 
benoemen. 

 
 

 

Voor het eerst 
vliegen 

 

De kinderen:  
- bewegen vrij in de ruimte. 

  



Project vogels – productnummer 20200029 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De spreeuw 

 

De kinderen: 
- trainen het auditief en visueel geheugen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Ik durf het! 

 

De kinderen: 
- herkennen de emotie angst. 

  

De merel 

 

De kinderen: 
- kunnen rijmen. 

  

Flying birds 

 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

De zwaan 

 

De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- verruimen hun begrip van het onderwerp ‘vogels’. 
- nemen kritisch waar. 

  

Vormen 
vliegen 

 

De kinderen: 
- herkennen basisvormen. 
- maken vormen na. 

  

De koolmees 
 

De kinderen: 
- herkennen de getalbeelden van een dobbelsteen. 
- herkennen vingersymbolen. 
- koppelen cijfers aan symbolen, zoals dobbelsteenstructuren 
en vingersymbolen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Vallen 

 

De kinderen: 
- kunnen een oplossing voor een probleem bedenken. 
- leren door het doen van observaties en experimenten. 

  

De huismus 

 

De kinderen:  
- klimmen. 
- balanceren. 
- mikken. 

  

Vogels voeren 
 De kinderen: 

- herkennen en benoemen de getalbeelden op een 
dobbelsteen. 
- herkennen kleuren. 
- tellen resultatief. 

  

De pelikaan 
 De kinderen: 

- tellen synchroon. 
- vergelijken hoeveelheden. 
- maken eenvoudige optel- en aftreksommen. 

  

Birds and 
worms 

 De kinderen: 
- maken kennis met Engels. 
- breiden hun woordenschat uit. 

  

De kraai 
 De kinderen: 

- horen klanken in woorden. 
- herkennen de eerste letters in een woord. 
- bedenken woorden met een specifieke beginklank. 

  

Gevaarlijk 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen cijfers. 
- kennen de getalrij van 0 t/m 8. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De buizerd 

 

De kinderen: 
- bewegen vrij in de ruimte. 

  

Op welke tak? 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

De vink 

 

De kinderen:  
- herkennen de letter v als beginklank. 
- horen klanken in woorden. 
- herkennen de schrijfwijze van de letter v. 

  

Vliegen  

 
De kinderen: 
- ontdekken wat belangrijk is om te kunnen vliegen. 
- kunnen een oplossing voor een probleem bedenken. 
- leren door het doen van observaties en experimenten. 
- meten en vergelijken afstanden. 

 
 

 

De meeuw 

 

De kinderen: 
- de basisvormen (driehoek, cirkel, vierkant en rechthoek) 
herkennen. 
- regelmaat in patronen herkennen. 

  

Birds, birds, 
birds 

 

De kinderen: 
- maken kennis met Engels.  
- breiden hun woordenschat uit. 

  

De ekster 

 

De kinderen: 
- weten het verschil tussen een zin en een woord. 
- weten dat een zin uit losse woorden bestaat. 
- kunnen zinnen maken. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Hoge bomen 

 

De kinderen: 
- kunnen meten met maateenheden. 
- vergelijken en seriëren op lengte. 
- oefenen met het auditief geheugen. 

  

De koekoek 

 

De kinderen: 
- volgen een ritme. 
- experimenteren met ‘eigen slagwerk’ (klappen, stampen). 

  

Vallen en 
opstaan 

 

De kinderen: 
- proberen iets nieuws. 

  

De duif 
 

De kinderen: 
- een plattegrond lezen. 
- zich oriënteren zich in de ruimte. 

  

Vogelspeur-
tocht 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 

  

Vogelkijkhut - 
ontdekhoek 

 
De kinderen: 
- nemen kritisch waar. 
- kunnen verschillen en overeenkomsten verwoorden tussen 
vogels. 
- tellen resultatief. 

  

Veren 
onderzoek - 
ontdekhoek 

 

De kinderen:  
- nemen kritisch waar. 
- doen ontdekkingen, experimenten en onderzoek met veren. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Pindaslinger - 
motoriekhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Vetbollen - 
motoriekhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- doen waarnemingen en ontdekkingen met temperatuur. 

  

Letters 
schrijven 
Kleien - 
motoriekhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- herkennen getalsymbolen. 
- tellen synchroon.   

  

Letters 
schrijven - 
motoriekhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- maken kennis met letters.   

  

Een 
fantasievogel - 
bouwhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- kunnen construeren. 

  

Een huis voor 
de vogels - 
bouwhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige 
problemen/conflictsituaties rond bouwen en construeren.  
- bedenken een plan van aanpak.  

  

Zandtafel 

 

De kinderen: 
- trainen de sensomotoriek. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Memory - 
taalhoek 

 

De kinderen:  
- breiden de woordenschat uit. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

Welke kaart 
heb ik? - 
taalhoek 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

Flitsen - 
taalhoek 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

Verfhoek 
 De kinderen: 

- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Nestkast 
timmeren -
timmerhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- leren gereedschappen en materialen te hanteren. 
- bedenken een plan van aanpak. 

  

Nesten 
bouwen - 
techniekhoek 

 
De kinderen: 
- kunnen construeren. 
- kunnen een oplossing voor een opgekomen probleem 
verzinnen en uitvoeren.  
- bedenken een plan van aanpak. 

  

Coco - 
knutselhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Verrekijkers - 
knutselhoek 

 

De kinderen:  
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek.  

  

Een voederhuis 
- knutselhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

 

  


