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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 

Op zoek naar 
de herfst 

 
De kinderen: 
- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- luisteren naar een verhaal. 
- breiden de woordenschat uit.  
- leren over het seizoen herfst. 

  

Kastanjes 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon tot honderd. 
- werken samen. 
- tellen herhaald op. 
- hebben inzicht in de telrij. 

  

Bladeren 

 
De kinderen: 
- kennen de volgorde van de getallenrij. 
- herkennen getalsymbolen boven tien. 
- trainen het visueel geheugen. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

Pompoenen 

 De kinderen: 
- wegen. 
- doen ervaringen op met gewicht. 
- vergelijken gewicht. 
- maken optel- en aftreksommen. 
- herkennen en gebruiken begrippen rond gewicht.  

  

Vogels 

 

De kinderen: 
- bedenken woorden met de v-klank vooraan. 
- horen de beginklank in een woord. 
- verdelen een woord in losse klanken. 

 
 

 

Laarzen 

 

De kinderen:  
- herkennen letters. 
- verdelen een woord in losse klanken. 
- lezen korte woorden.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Spinnen 

 De kinderen: 
- weten dat een zin uit woorden bestaat. 
- maken een zin met een aangegeven woord. 
- gebruiken hun fantasie. 
- maken met zinnen een verhaal. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Kale takken 

 
De kinderen:  
- kennen de vier seizoenen. 
- ervaren dat bomen veranderen met de seizoenen. 
- breiden de woordenschat uit. 
- denken creatief na over het antwoord op een vraag. 

  

Paddenstoelen 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- nemen kritisch waar. 
- leren welke paddenstoelen eetbaar zijn en welke niet. 
- denken creatief na over het antwoord op een vraag.  

  

Eekhoorns 

 
De kinderen:  
- maken een inschatting van lengte. 
- meten met een meetinstrument. 
- meten met een natuurlijke maateenheid. 
- herkennen en gebruiken de begrippen lang en kort.  

  

Eikels 

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

  

Appels 
 

De kinderen: 
- lezen korte woorden. 
- lezen gewicht af op een weegschaal. 
- maten nauwkeurig. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Wind 
 

De kinderen: 
- doen ervaringen op met wind. 
- verkennen de eigenschappen van materialen in combinatie 
met wind. 
- brengen een ervaring onder woorden. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Naar buiten 

 

De kinderen: 
- doen ervaringen op in de natuur. 
- halen opgedane kennis op. 
- sluiten het thema af. 

  

 


