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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 

 

Het weer 

 

 
Het kind: 

- oefent de schrijfmotoriek. 

- maak kennis met het weer. 

  

De moestuin 

 

Het kind: 

- traint het ruimtelijk inzicht. 

- breidt zijn woordenschat uit. 

- benoemt groenten in de moestuin. 

  

Natuur-

onderzoek 

 Het kind: 

- doet ervaring op met onderzoek doen. 

- doet ervaring op met meten. 

- leert kijken naar details. 

- leest temperatuur af. 

- maakt kennis met weerbeelden. 

  

De 

bloementuin 

 
Het kind:  

- leest een matrix af. 

- benoemt kleuren. 

- benoemt vormen. 

  

De rups 

 Het kind: 

- herkent letters. 

- benoemt vormen. 

- benoemt kleuren. 

- maakt een reeks af. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Jonge dieren 

 

Het kind: 

- leest een staafdiagram af. 

- gebruikt begrippen meer/meest, minder/minst en evenveel.  

- maakt kennis met de benamingen van jonge dieren. 

  

De regenboog 

 
Het kind: 

- benoemt kleuren. 

- doet ervaring op met kleuren mengen. 

- weet welke kleuren in een regenboog zitten. 

 

 
 

De bij 

 Het kind: 

- benoemt rangtelwoorden.  

- oefent met plaatsbepalingen. 

- luistert naar een opdracht en voert deze uit. 

- kan een opdracht geven. 

- oefent met de fijne motoriek. 

  

Het bos 

 Het kind: 

- herkent bosdieren. 

- het kind gebruikt rangtelwoorden. 

- het kind geeft aan wat goed en fout is. 

- het kind luistert naar wat goed en fout is. 

- het kind kan probleemoplossend denken en tot een goed 

antwoord komen. 

  

Vissen vangen 

 

Het kind: 

- spiegelt afbeeldingen. 

- oefent met de fijne motoriek. 

  

De spin 
 Het kind: 

- herkent letters. 

- oefent met de fijne motoriek. 

  

Insecten 

 Het kind: 

- maakt kennis met programmeren. 

- gebruikt de begrippen links, rechts, vooruit, achteruit. 

- oefent met ruimtelijke oriëntatie. 

  

 


