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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 

Was ik maar 

 
De kinderen: 
- luisteren naar het verhaal. 
- activeren de voorkennis. 
- verkennen het onderwerp luisterend. 
- oefenen met tellen en vergelijken.  
- leren een grafiek maken. 

  

Was ik maar 
een vlinder 

 
De kinderen: 
- oefenen met het geven van complimenten. 
- leren talenten benoemen. 
- leren over vleugels en vliegen. 
- maken ideeën in hun hoofd duidelijk voor zichzelf & anderen. 

  

Was ik maar 
een 
wandelende 
tak 

 De kinderen: 

- ontwikkelen hun woordenschat. 

- oefenen met complimenten geven. 

- leren over de levenscyclus van insecten. 

- ontdekken het verschil tussen opvallende en schutkleuren.  

- maken ideeën in hun hoofd duidelijk voor zichzelf & anderen. 

  

Was ik maar 
een schrijvertje 

 
De kinderen:  
- leren over dieren op het water. 
- experimenteren met drijfvermogen. 
- verzinnen oplossingen voor technische problemen. 
- construeren ruimtelijk. 

  

Was ik maar 
een vuurvliegje 

 
De kinderen: 
- gaan in op de emotie bang. 
- oefenen met tegenstellingen. 
- leren wat een stroomkring is en passen deze kennis toe. 
- ontwikkelen hun fijne motoriek. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Was ik maar 
een bij 

 

De kinderen:  
- leren over bijen en hun leefomgeving. 
- leren samenwerken. 
- oefenen met (op)tellen. 

  

Was ik maar 
een spin 

 

De kinderen:  
- oefenen met (op)tellen. 
- ontwikkelen hun fijne en grove motoriek. 
- leren bewegend. 

  

Was ik maar 
een lieve-
heersbeestje 

 

De kinderen: 
- beelden dierenbewegingen uit bij het luisteren naar muziek. 
- ontwikkelen hun grove motoriek. 

  

Was ik maar 
een mier 

 

De kinderen:  
- oefenen met woorden opdelen in klankgroepen. 
- leren het verschil tussen korte en lange woorden. 

  

Was ik maar 
een slak 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen tijdsbesef. 
- ervaren het verschil tussen iets snel en traag doen.  
- ontdekken de voor- en nadelen van snel en traag werken. 
- oefenen met patronen maken en herhalen. 

  

Was ik maar 
een krekel 

 

De kinderen: 
- oefenen met de getallenlijn. 
- oefenen met tellen in sprongen van 2. 
- oefenen met verder tellen en terugtellen vanaf een getal. 

  

Was ik maar 
een libelle 

 

De kinderen: 
- oefenen met filosoferen. 
- oefenen met het maken van een mindmap. 
- leren indelen op kenmerk. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Was ik maar 
een kindje 

 
De kinderen: 
- worden zich bewust van hun talenten. 
- oefenen met talenten herkennen. 
- leren complimenten geven aan anderen. 
- kennen en zingen een nieuw lied. 

  

 


