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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 

Dit is natuur 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- stellen vragen over het onderwerp. 
- leren dat ze op de aarde leven. 
- leren dat de aarde rond is. 

  

Dit is de aarde 

 

De kinderen: 
- leren over het leven op aarde. 
- herkennen en benoemen verschillende dieren. 
- werken samen. 

  

Dit is ons 
lokaal 

 De kinderen: 
- leren wat natuur is. 
- gaan op zoek naar natuur. 
- filosoferen over natuur. 
- geven hun mening. 
- luisteren naar elkaar. 

  

Dit is de 
speelplaats 

 
De kinderen: 
- kennen de vier seizoenen. 
- noemen kenmerken van elk seizoen. 
- ervaren dat bomen veranderen met de seizoenen. 
- bedenken creatieve ideeën. 

  

Dit is de 
omgeving 

 

De kinderen: 
- leren wat natuur is. 
- gaan op zoek naar natuur. 
- verkennen de kleur van planten en dieren. 

 
 

 

Dit is mijn 
insect 

 
De kinderen: 
- kennen de namen van insecten. 
- verkennen uiterlijke kenmerken van verkennen uiterlijke 
kenmerken van insecten. 
- nemen elementaire onderdelen van insecten waar. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Dit is zijn huid 

 
De kinderen:  
- De kinderen kennen de namen van insecten. 
- verkennen uiterlijke kenmerken van insecten. 
- gebruiken hun tastzintuig. 
- voelen en benoemen verschillende texturen. 

  

Dit is leven 

 De kinderen: 
- ontdekken hoe planten, dieren en mensen met elkaar 
verbonden zijn. 
- verkennen hoe planten zich voortplanten. 
- bewegen op muziek. 
- verdelen een hoeveelheid in gelijke delen. 

  

Dit is magie 

 
De kinderen:  
- verkennen uiterlijke kenmerken van dieren. 
- leren over schutkleuren van dieren. 
- gebruiken hun fantasie. 
- ontwikkelen hun creativiteit. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 

  

Dit is een 
wonder 

 
De kinderen: 
- verkennen verschillende fasen in de groei van dieren. 
- beelden uit. 
- werken samen. 
- presenteren. 

  

Dit is water 

 De kinderen: 
- De kinderen ontdekken dat elke plek op aarde zijn eigen 
klimaat heeft. 
- doen ontdekkingen met water. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
- doen voorspellingen. 

  

Dit is diep! 
 

De kinderen: 
- experimenteren met licht en donker. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
- beseffen dat dieren hun eigen leefomgeving hebben. 

  

Dit is de zon 

 De kinderen:  
- beseffen dat planten water. 
- voedsel en een plek nodig hebben om te leven. 
- leren met zorg om te gaan met planten. 
- doen onderzoek naar groeiomstandigheden. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Dit is wat ik nu 
weet 

 

De kinderen: 
- halen opgedane kennis op over de natuur. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 
- trainen het auditief geheugen. 

  

Dit is echte 
natuur! 

 
De kinderen:  
- verkennen de omgeving met al hun zintuigen. 
- nemen verschil waar in textuur. 
- verwoorden hun ervaringen. 
- sluiten het thema af. 

  

 


