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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 

Kleine Tractor 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het boek. 
- luisteren naar een verhaal. 
- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Beste vrienden 

 

De kinderen: 
- voegen twee woorden samen tot één. 
- breiden hun woordenschat uit. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Zonnestralen 

 
De kinderen: 

- ontdekken dat een zin bestaat uit meerdere woorden. 

- tellen de woorden in een zin. 

- maken een zin met een aangegeven woord. 

  

Grote Eik 

 

De kinderen: 
- luisteren naar elkaar. 
- bedenken zoveel mogelijk antwoorden bij een vraag. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Winteravond 

 

De kinderen: 
- leggen de afbeeldingen van een verhaal in de juiste volgorde. 
- kunnen een verhaal navertellen. 

 
 

 

Sneeuwdeken 

 
 

 
De kinderen: 
- trainen het visueel geheugen. 
- nemen kritisch waar. 
- breiden hun woordenschat uit.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Sneeuwbal 
rollen 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken rijmwoorden. 
- maken een trio van rijmwoorden. 

  

Vogelvlucht 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- herkennen de cijfersymbolen. 
- vullen aan tot tien. 

  

Wintertijd 

 

De kinderen: 
- leren omgaan met begrippen rond tijdsindeling. 
- kunnen gebeurtenissen in een tijdsvolgorde plaatsen. 

  

Vogels voeren 

 De kinderen: 
- vergelijken en ordenen getallen in de telrij. 
- kunnen de telrij opzeggen. 
- herkennen getalbeelden en het aantal stippen op een 
dobbelsteen. 
- tellen resultatief. 

  

Op de slee 

 

De kinderen: 
- kunnen hun plaats bepalen en die van voorwerpen in de 
ruimte. 
- leren om samen te werken. 

  

Warmere 
landen 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen sociale vaardigheden. 
- leren te praten over gevoelens. 
- leren naar elkaar te luisteren. 
- herkennen de gevoelens blijdschap en verdriet. 

  

Robin 
  

De kinderen: 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 
- ontwerpen en maken een vogelvoedermachine. 
- leren om samen te werken. 
 
 

  



Kleine Tractor in de winter – productnummer KU20210024 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Reuzensneeuw
-man 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen hun creativiteit en fijne motoriek. 
- leren om samen te werken. 

  

Winterpret 

 

De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- hebben plezier met elkaar. 
- vieren wat ze hebben geleerd. 

  

 


