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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 

Prinses 
Welmoet 

 

De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor een nieuw thema. 
- geven gericht antwoord op vragen. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Het 
sprookjesboek 

 

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

  

Hoog bezoek 

 

De kinderen: 
- tellen synchroon, tellen resultatief. 
- kennen de volgorde van de telrij. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Op het pad 

 

De kinderen: 
- luisteren. 
- oefenen de auditieve discriminatie. 
- controleren hun impulsen. 

  

Op de fiets 

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

 
 

 

Verstopt in de 
struiken 

 

De kinderen: 
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Rozentakken 
hakken 

 

De kinderen:  
- maken een woord van losse klanken. 
- herkennen enkele letters. 

  

Op het 
dienblad 

 

De kinderen: 
- oefenen het auditief geheugen. 
- onthouden enkelvoudige en meervoudige opdrachten. 
- oefenen het visueel geheugen. 

  

Boven in de 
toren 

 

De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- bedenken woorden met een aangegeven beginklank. 

  

De bal rolt … 

 De kinderen:  
- breiden de woordenschat uit. 
- hebben kennis van hun eigen lichaam. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 

  

Stadsmuzikant
en 

 

De kinderen: 
- maken muziek. 
- bewegen op muziek. 
- zijn zich bewust van hun eigen lichaam. 

  

Voor twaalf 
uur 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- kunnen omgaan met tijdsdruk. 
- werken samen. 

  

Mag ik? 

 
De kinderen:  
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken zinnen met een aangegeven woord. 
- bedenken korte verhalen. 
- gebruiken hun fantasie. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Een klein, vlug 
kusje 

 De kinderen: 
- seriëren op grootte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen groot en klein. 
- werken samen. 
- geven hun mening. 
- respecteren de mening van een ander. 

  

Prinsenkoekjes 

 

De kinderen:  
- maken een muzieknotatie. 
- maken muziek. 
- luisteren. 

  

Sprookjes-
cocktail 

 De kinderen:  
- spelen een rol. 
- werken samen. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- kennen het verloop van een verhaal. 
- gebruiken hun fantasie. 

  

Sprookjes-
paren 

 De kinderen: 
- gebruiken hun fantasie. 
- werken samen. 
- trainen het visueel geheugen. 
- oefenen het beurtgedrag. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Rozen plukken 
 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de oog/handcoördinatie. 

  

Lange vlechten 

 De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de oog/handcoördinatie. 
- leren de techniek van het vingerhaken. 
- meten lengte. 
- herkennen en gebruiken de begrippen lang en kort. 

  

Op avontuur 

 De kinderen: 
- bewegen zich vrij door de ruimte. 
- oefenen het reactievermogen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- spelen een tikspel. 
- klimmen. 

  

 


