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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 

De opdracht 

 De kinderen: 

- worden enthousiast gemaakt voor het thema. 

- breiden hun woordenschat uit. 

- maken kennis met de hoofdpersonen uit het boek. 

- geven gericht antwoord op vragen. 

  

Klankensoep 

 
De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- herkennen een klank en spreken deze goed uit. 

- voegen klanken samen tot een woord. 

  

Vogels in  
een V 

 
De kinderen: 

- herkennen van hun eigen naam. 

- kunnen een klank herkennen en uitspreken. 

- ontdekken dat klanken en letters met elkaar corresponderen. 

  

De spin voelt 
zich min 

 

De kinderen: 

- begrijpen het principe van rijmen. 

- bedenken zelf rijmwoorden. 

  

Herfst- 
weerbericht 

 
De kinderen: 

- ervaren en onderzoeken weersverschijnselen. 

- maken kennis met de functies van schrijven. 

- vertellen aan en luisteren naar elkaar. 

 
 

 

Herfst- 
schatten 

 

De kinderen: 

- kunnen kritisch luisteren 

- breiden hun woordenschat uit. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Het herfstspel 

 

De kinderen: 

- breiden hun woordenschat uit. 

- werken in een team. 

  

Duizend 
kastanjes 

 

De kinderen: 

- tellen synchroon en resultatief. 

- kunnen kritisch luisteren. 

  

De hoogste 
bladerhoop 

 
De kinderen: 

- herkennen en benoemen de begrippen laag/hoog of 

klein/groot. 

- meten met informele meetinstrumenten. 

  

Stippen tellen 

 

De kinderen: 

- tellen synchroon en resultatief tot en met 15. 

- herkennen getalsymbolen tot en met 15. 

  

Alle takken 
verzamelen 

 

De kinderen: 

- herkennen en benoemen de begrippen lang/kort en dun/dik. 

- seriëren van kort naar lang en van dun naar dik. 

  

Bomen-
onderzoekers 

 

De kinderen: 

- doen ervaring op met het meten van de omtrek. 

- onderzoeken uiterlijke kenmerken van verschillende 

boomsoorten. 

  

Woesj! 
 De kinderen: 

- kunnen een eenvoudige plattegrond lezen.  

- doen ervaring op met het maken van een eenvoudige 

plattegrond.  

- kunnen een plaats in de ruimte omschrijven. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

De kleuren  
van de herfst 

 De kinderen: 

- kennen een aantal herfstkleuren. 

- ervaren dat natuur verandert met de seizoenen. 

- verkennen uiterlijke kenmerken van planten en  

ander natuurlijk materiaal. 

  

Een brug voor 
eekhoorn 

 
De kinderen: 

- maken een object naar eigen ontwerp. 

- verkennen eenvoudige constructieprincipes voor een stabiel 

en stevig product. 

  

Herfstdeuntje 
 De kinderen: 

- herkennen en benoemen muziekinstrumenten. 

- verklanken een eenvoudige grafische notatie. 

- kunnen een eenvoudig ritmisch patroon uitvoeren. 

  

In het bos 
 De kinderen: 

- maken kennis met de drama werkvorm vertelpantomime.  

- spelen actief mee met drama werkvormen. 
  

Colors of 
autumn 

 
De kinderen: 

- maken kennis met de Engelse taal. 

- oefenen met de kleuren geel, oranje, rood en bruin in het 

Engels. 

- breiden hun Engelse woordenschat uit. 

  

Herfstmatrix 
 

De kinderen: 

- kunnen informatie aflezen. 

- oefenen het analyseren van gegevens en het trekken van 

conclusies daaruit.  

- ontwikkelen denkvaardigheden richting programmeren. 

  

Herfst-
avonturen 

 De kinderen: 

- balanceren over een bank met obstakels. 

- scheuren kleine stukken papier. 

- kunnen een dier uitbeelden. 

- springen met twee voeten tegelijk. 

- springen over hindernissen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

We hebben de 
herfst 
gevonden! 

 De kinderen: 
- verkennen en nemen de omgeving waar. 

- sluiten het thema af. 
  

 


