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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 

Insecten 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema; 
- luisteren naar een verhaal; 
- breiden de woordenschat uit; 
- nemen visueel waar. 

  

Speuren 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit; 
- leren over de natuur; 
- ontwikkelen de creativiteit; 
- creëren; 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  

  

Fossielen 

 

De kinderen: 
- leren over de geschiedenis; 
- ontwikkelen de creativiteit; 
- gebruiken hun fantasie.    

  

Zestig 
centimeter 

 
De kinderen: 
- meten met een meetinstrument; 
- vergelijken op lengte; 
- meten met natuurlijke maateenheden; 
- maken een inschatting van lengte.  

  

Kriebelpoten 

 

De kinderen: 
- tellen met sprongen van zes; 
- maken optelsommen; 
- kennen de volgorde van de telrij tot zestig.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Eten, eten, 
eten! 

 

De kinderen:  
- herkennen letters; 
- maken van losse klanken een woord; 
- lezen korte woorden.  

  

Stuifmeel 
verspreiden 

 

De kinderen: 
- kennen de volgorde van de getallenrij; 
- herkennen getallen tot en met dertig; 
- trainen het visueel geheugen. 

  

Zoemende 
hommels 

 
De kinderen:  
- luisteren naar muziek; 
- noteren muziek; 
- lezen muzieknotatie; 
- ontwikkelen de creativiteit; 
- werken samen. 

  

Eruit met 
rottend fruit 

 

De kinderen: 
- rijmen op een aangegeven woord; 
- weten dat een zin uit woorden bestaat; 
- bedenken een zin die rijmt.  

  

Luizen smullen 

 
De kinderen:  
- tellen synchroon; 
- tellen resultatief; 
- maken eenvoudige optelsommen; 
- maken eenvoudige aftreksommen.  

  

Waterdruppels 

 

De kinderen: 
- ontdekken en ervaren het meten van inhoud; 
- herkennen en gebruiken begrippen rond inhoud; 
- vergelijken en ordenen op inhoud.  

  

Het allersnelst 
 

De kinderen: 
- meten tijd met (informele) tijdmeters; 
- herkennen en gebruiken begrippen rond tijd; 
- vergelijken snelheid; 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een schutkleur 
 

De kinderen: 
- ontdekken dat sommige dieren een schutkleur hebben; 
- leren wat de functie van een schutkleur is; 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Bombarderen 

 

De kinderen: 
- herkennen de cijfersymbolen tot en met zes; 
- maken eenvoudige optelsommen; 
- werken samen. 

  

Gifstoffen 

 
De kinderen: 
- herkennen letters; 
- maken van losse klanken een woord; 
- ontdekken de ontbrekende letter in een woord; 
- manipuleren met klanken.  

  

Insecten 
lokken 

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

  

Een 
bloementuin 

 De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht; 
- lezen een matrix af; 
- bepalen de plaats in een matrix; 
- trainen het auditief geheugen.  

  

Het 
insectenhotel 

 De kinderen: 
- maken een bouwwerk; 
- maken een bouwtekening; 
- bouwen een bouwvoorbeeld na.  

  

Mijn 
insectenhotel 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de creativiteit; 
- ontwikkelen de fijne motoriek; 
- hanteren materiaal op de juiste manier; 
- maken een ontwerp. 

  

 


