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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 

Een 
verdwenen 
blaadje 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- ontdekken een reeks.  
- luisteren naar een verhaal.  
- beantwoorden vragen over een verhaal. 

  

Herfsttijd 

 

De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar. 
- activeren de voorkennis. 

  

Herfstbladeren 

 
De kinderen: 
- verkennen de h-klank. 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven klank vooraan. 
- nemen visueel waar. 

  

Wat is er? 

 

De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- maken zinnen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Precies zo 

 

De kinderen: 
- oefenen de visuele discriminatie. 
- brengen onder woorden wat ze zien. 

 
 

 

Weet je nog? 

 

De kinderen: 
- oefenen het visueel geheugen. - nemen nauwkeurig waar. - 
breiden de woordenschat uit. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Blaadje voor 
blaadje 

 

De kinderen:  
- maken van losse klanken een woord. 
- horen de begin-, midden- en eindklank in een woord. 
- herkennen enkele letters. 

  

De rijmladder 

 

De kinderen: 
- bedenken rijmwoorden op een aangegeven woord. 
- maken een zin af door te rijmen. 

  

Weggeblazen 

 

De kinderen:  
- breiden de woordenschat uit. 
- leggen verbanden. 

  

Rood, goud, 
oranje… 

 
De kinderen: 
- ontdekken een patroon. 
- zetten een patroon voort. 
- herkennen en benoemen de kleuren. 
- nemen visueel waar. 

  

Het blaadje is 
… weg! 

 

De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- herkennen en gebruiken de rangtelwoorden. 

  

Hierin, 
hieronder? 

 
De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- onthouden auditieve informatie. 
- oriënteren zich in de ruimte. 
- werken samen. 

  

Blaadje voor 
blaadje 

 

De kinderen:  
- maken van losse klanken een woord. 
- horen de begin-, midden- en eindklank in een woord. 
- herkennen enkele letters. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Kwijtgeraakt 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- oefenen de visuele waarneming. 

  

Op zoek naar 
de blaadjesdief 

 
De kinderen:  
- leren de beginselen van het programmeren. 
- oriënteren zich in de ruimte. 
- herkennen de begrippen links en rechts. 
- tellen synchroon. 

  

Spiegelend 
versieren 

 

De kinderen:  
- doen ervaringen op met symmetrie. 
- nemen visueel waar. 
- werken samen. 

  

Van herfst naar 
winter 

 

De kinderen: 
- weten dat een jaar vier seizoenen heeft. 
- kunnen de seizoenen herfst en winter benoemen. 
- oefenen taalbegrip. 

  

Tik, tak, tok 
 De kinderen: 

- maken muziek. 
- spelen harde en zachte klanken. 
- spelen snelle en langzame ritmes. 
- lezen muzieknotatie. 
- noteren muziek. 

  

Vogel! 

 De kinderen: 
- maken muziek. 
- luisteren aandachtig naar geluiden. 
- onderscheiden geluiden. 
- wijzen de plaats van een geluid aan. 
- oefenen het beurtgedrag. 

  

Rust in het 
nest 

 

De kinderen: 
- luisteren naar muziek. 
- ervaren zelfregulatie. 
- ontspannen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Blaadjes tellen 

 

De kinderen:  
- zijn met volle aandacht in het hier-en-nu. 
- nemen visueel waar. 

  

Wind 

 
De kinderen: 
- weten dat een jaar seizoenen heeft. 
- leren over het seizoen herfst. 
- leren over wind. 
- doen ervaringen op met wind. 

  

The leaf thief 

 

De kinderen:  
- breiden de Engelse woordenschat uit. 
- herkennen de kleuren. 
- benoemen de kleuren in het Engels. 

  

Eekhoorngym 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de grove motoriek. 
- springen: vrij springen, loopspringen, ver- en hoogspringen. 
- rollen op een recht vlak. 
- klauteren over klautervlakken. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Notentaart 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar instructies. 
- wegen een hoeveelheid af. 

  

In het hol -  
spelhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de fantasie. 
- spelen een rollenspel. 
- breiden de woordenschat uit. 
- herkennen de kleuren. 

  

Herfst in de 
huishoek – 
huishoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fantasie. 
- spelen een rollenspel. 
- breiden de woordenschat uit.  
- werken samen. 
- weten dat een jaar seizoenen heeft.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Holen in het 
bos - 
bouwhoek 

 
De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- meten.  
- herkennen de begrippen groot en klein. 
- ontwikkelen de creativiteit.  

  

Het bootje van 
Muis -  
watertafel 

 De kinderen: 
- experimenteren met natuurlijk materiaal. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- experimenteren met drijven en zinken.   

  

Bladeren 
blazen - 
motoriekhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie.  

  

Post bezorgen - 
rekenhoek 

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getalsymbolen. 
- koppelen getalbeelden aan getalsymbolen. 
- oefenen de getallenrij. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Takken met 
herfstbladeren 
– knutselhoek 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
- herkennen de kleuren. 
- kennen de begrippen licht en donker. 

  

Eekhoorns op 
takken – 
knutselhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 

  

 


