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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 

Alfabet 

 
De kinderen: 
- maken kennis met de letterdief Alfabet. 
- verdelen een woord in losse klanken.  
- bedenken een woord met een aangegeven begin-, midden-, 
of eindklank. 

  

Alfabet (2) 

 
De kinderen: 
- herkennen letters. 
- horen de beginklank in een woord. 
- breiden de woordenschat uit.  
- schrijven letters.  
- werken samen. 

  

De letterrugzak 

 

De kinderen:  
- kennen letters. 
- horen de beginklank in een woord.  
- schrijven woorden met een aangegeven beginklank. 

  

A, aa of au? 

 De kinderen: 
- bedenken woorden met de beginklanken a, aa en au. 
- onderscheiden deze klanken. 
- herkennen letters. 
- breiden de woordenschat uit. 
- werken samen. 

  

Broccoli op de 
bank 

 

De kinderen: 
- herkennen de letter ‘b’. 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 

 
 

 

C? Weg ermee! 

 

De kinderen:  
- horen klanken in een woord. 
- onderscheiden klanken. 
- herkennen de letter ‘c’.  

  



Alfabet voor groep 3 – productnummer KU20200051 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

D of b, ren 
mee! 

 

De kinderen: 
- onderscheiden de letters ‘b’ en ‘d’. 
- horen de beginklank in een woord.  
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

Lettersprong 

 

De kinderen: 
- kennen letters. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 
- schrijven de letter ‘e’.   

  

Letterbingo-
feest 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  

  

Galgje 

 De kinderen: 
- kennen letters. 
- schrijven letters. 
- weten uit hoeveel letters een woord bestaat. 
- zeggen een woord in losse klanken. 
- werken samen.  

  

Kraak de code 

 De kinderen: 
- kennen letters. 
- schrijven letters. 
- lezen korte woorden. 
- koppelen cijfers aan letters. 
- werken samen.  

  

IJsbollen 
 

De kinderen: 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 
- onderscheiden de korte en lange ei/ij. 
- lezen korte woorden. 
- herkennen letters.  

  

Schoolsafari 
 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- luisteren naar de beginklank in een woord. 
- luisteren naar de eindklank in een woord. 
- werken samen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Kunst in de 
klas 

 

De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 
- schrijven de letter ‘k’.   

  

Vanuit de lucht 

 

De kinderen:  
- bedenken lezen korte woorden. 
- herkennen letters. 
- maken van letters een woord. 

  

Naar de markt 
 De kinderen: 

- herkennen letters. 
- horen de beginklank in een woord. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

Narwal in het 
nest 

 De kinderen: 
- herkennen letters.  
- bedenken woorden met een aangegeven letter. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.   

  

O-oh! 
 De kinderen: 

- horen het verschil tussen de o-klank en de oo-klank. 
- herkennen de letter ‘o’ en ‘oo’.  
- bedenken woorden met een aangegeven klank.  

  

Padden-
sprongen 

 De kinderen: 
- verdelen een woord in losse klanken. 
- weten uit hoeveel klanken een woord bestaat. 
- bedenken woorden met een bepaald aantal klanken.  

  

Letterquiz 

 

De kinderen: 
- manipuleren met klanken. 
- manipuleren met letters. 
- werken samen.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Regendans 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- beelden een letter uit. 
- bewegen op de maat van de muziek. 

  

Beweeg-
woorden 

 

De kinderen: 
- herkennen de beginklank in een woord. 
- trainen het auditief geheugen. 
- oefenen de grote motoriek.  

  

Toetsenbord 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- lezen korte woorden. 

  

Uilenrace 

 

De kinderen:  
- herkennen letters. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.  

  

De vulkaan 

 

De kinderen: 
- lezen woorden. 
- bedenken zinnen met aangegeven woorden.  

 
 

 

Water-
woordenrace 

 
De kinderen: 
- lezen korte zinnen. 
- trainen het visueel geheugen. 
- werken samen. 
- schrijven woorden. 

  

De xylofoon 

 
De kinderen: 
- noteren muziek. 
- lezen muzieknotatie af. 
- luisteren naar klanken. 
- herkennen letters. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Letteryathzee 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- maken woorden. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement.    

  

Ik zie, ik zie … 

 

De kinderen: 
- maken van losse klanken een woord. 
- verdelen een woord in losse klanken. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 

  

Gestolen 
spullen 

 

De kinderen: 
- herkennen letters. 
- maken met letters woorden.  

  

De letters van 
Alfabet 

 

De kinderen: 
- kennen alle letters van het alfabet. 
- maken met letters woorden. 
- schrijven korte woorden.  

  

 


