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Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in 

dit pakket. 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 

Zintuigen-
speurtocht 

 

Het kind: 
- leert zijn zintuigen kennen. 
- gaat op zoek naar herfstmaterialen uit het bos. 
- maakt kennis met natuurlijke materialen uit het bos. 

  

Herfst-
onderzoek 

 
Het kind: 
- neemt nauwkeurig waar en verwerkt observaties op het 
platte vlak. 
- doet ervaring op met meten. 
- traint het visueel geheugen. 

  

Appelactie 

 
Het kind: 
- oefent de fijne motoriek. 
- leest een recept aan de hand van afbeeldingen. 
- volgt een stappenplan.  
- leert nieuwe smaken kennen. 

  

Herfstige 
recepten 

 
Het kind: 
- oefent de fijne motoriek. 
- leest een recept. 
- volgt een stappenplan.  
- leert nieuwe smaken kennen.

  

Herfstsoep uit 
het bos 

 

Het kind: 
- herkent (begin)letters van woorden. 
- herkent getalbeelden. 
- herkent structuren op een dobbelsteen. 

 
 

 

Wegen 

 
Het kind: 
- ontdekt de werking van de balansweegschaal.  
- vergelijkt hoeveelheden.  
- telt hoeveelheden.  
- maakt kennis met de digitale weegschaal. 

  



Actiebladen herfst– productnummer KU20200042 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Herfst 
staafdiagram 

 

Het kind: 
- leert hoe een staafdiagram ingevuld moet worden. 
- weet wat meer en minder is. 

  

Takken meten 

 Het kind: 
- leert meten met een meetlint of liniaal.  
- leert een meetlint of liniaal aflezen. 
- oefent met het afpassen met een natuurlijke maat. 
- beheerst de begrippen lang, langer, kort, korter even lang en 
even kort. 

  

Schrijf-
patronen 

 

Het kind: 
- oefent de fijne motoriek. 
- maakt schrijfpatronen na.  
- koppelt hoeveelheden aan een cijfer. 

  

Voorzetsels 

 

Het kind:  
- leert voorzetsels. 
- voert de voorzetsels uit. 

  

Letters plukken 

 

Het kind: 
- herkent letters. 
- maakt woorden van losse letters. 
- schrijft letters en woorden. 

  

Paddenstoelen 
zoeken 

 

Het kind: 
- oefent het visueel geheugen. 
- oefent met het aflezen van een matrix. 
- verwoordt een opdracht. 

  

 


