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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 heel 
bijzondere dag 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor een nieuw thema.  
- luisteren naar een verhaal. 
- leven mee met het personage uit het verhaal. 
- beantwoorden vragen over het verhaal. 

  

Feest! 

 
De kinderen: 
- activeren de voorkennis. 
- breiden de woordenschat uit. 
- overleggen met elkaar. 
- reageren op elkaar.  

  

In de 
verjaardags-
kring 

 
De kinderen: 

- breiden de woordenschat uit. 

- luisteren naar elkaar. 

- bedenken woorden binnen een bepaalde categorie. 

  

Feest in de 
huishoek 

 

De kinderen: 
- denken na over de inrichting va neen hoek. 
- gebruiken hun fantasie. 
- breiden de woordenschat uit.  

  

Welke dag is 
het? 

 
De kinderen: 
- kennen de namen van de dagen van de week. 
- leren omgaan met begrippen rond tijdsaanduiding. 
- gebruiken een eenvoudige kalender. 
- trainen het auditief geheugen.  

 
 

 

Boodschappen 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- spelen een tikspel. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Feest voor 
Haas 

 
De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 
- verkennen letters. 
- verkennen klanken.  

  

Verdriet 

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

  

Kleurige 
vlaggetjes 

 
De kinderen: 
- ontdekken een patroon. 
- zetten een patroon voort. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- herkennen en benoemen de vormen rechthoek en driehoek. 

  

De zingende 
verjaardags-
kaart 

 
De kinderen: 
- zingen. 
- oefenen de stop-/startvaardigheid. 
- trainen het auditief geheugen. 
- wijzen de plaats van een geluid aan.  

  

Bloemen 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- trainen het visueel geheugen.  

  

Een stukje 
taart 

 

De kinderen: 
- vergelijken grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein. 
- verdelen eerlijk door te meten. 

  

Taart bakken 
 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Uitnodigingen 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank.   

  

Vergeten! 

 

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

  

Dansende 
vlammetjes 

 De kinderen: 
- bewegen op muziek. 
- gebruiken hun fantasie.  

  

Een dag om 
nooit te 
vergeten 

 De kinderen: 
- vertellen een voorgelezen verhaal na. 
- plaatsen gebeurtenissen in tijdsvolgorde. 

  

Kikkerfeest! 
 De kinderen: 

- sluiten het thema af. 
- hebben plezier. 

  

 


