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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 

Startactiviteit 

 

De kinderen: 
- maken kennis met het thema. 
- kunnen gericht antwoord op vragen geven. 
- nemen actief deel aan een gesprek. 

  

Boer Boris in de 
sneeuw 

 
De kinderen: 
- De kinderen raken gemotiveerd voor het project. 
- luisteren naar een verhaal. 
- geven  gericht antwoord op vragen. 

  

Gordijnen 

 

De kinderen:  
- ontdekken kleine verschillen en kunnen deze aangeven. 
- trainen het visueel geheugen. 

  

Alles is wit 

 
De kinderen: 
- maken kennis met een sudoku-puzzel. 
- kijken nauwkeurig. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 

  

Behalve boer 
Boris 

 

De kinderen:  
- nemen kritisch waar. 

  

Sneeuwpop 

 

De kinderen: 
- ontdekken dat een zin bestaat uit meerdere woorden. 
- tellen de woorden in een zin. 
- maken een zin met een aangegeven woord.  
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Winterpret 

 
De kinderen: 
- breiden hun woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar.  
- classificeren. 

  

Sneeuw-
schuiven 

 

De kinderen: 
- herkennen en benoemen de getallen tot en met tien. 
- kunnen de getalrij tot tien opzeggen. 

  

Kleuren 

 
De kinderen: 
- kennen en herkennen de basiskleuren oranje, groen, roze, 
blauw, geel en rood. 
- werken samen. 

  

Winterkost 

 

De kinderen: 
- leren wat je in de zomer en winter eet en drinkt. 
- groeperen groente en fruit.  

  

Vriezen of 
dooien 

 De kinderen: 
- ontdekken dat ijs smelt. 
- leren door te observeren en experimenteren. 
- bedenken een oplossing voor een probleem. 

  

Sneeuwballen  De kinderen: 
- horen de beginklank in een woord. 
- herkennen woorden met dezelfde beginklank.   

  

Glibberen en 
glijden 

 
De kinderen: 
- klauteren. 
- glijden. 
- mikken.  
- spelen een speelvoorwerp weg. 

  

Help! Een wak! 

 De kinderen: 
- herkennen en benoemen hoeveelheden aan de hand van de 
dobbelsteenstructuur. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

 
 

 



Project Boer Boris in de sneeuw – productnummer KU20220038 

 
© Kleuteruniversiteit  Lesdoelen 

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Recordtijden 

 
De kinderen: 
- maken kennis met verschillende instrumenten die tijd 
meten. 
- weten dat tijd gemeten kan worden. 
- hanteren de begrippen sneller en langzamer. 

  

Een boek voor 
Berend  

 
De kinderen: 
- weten wat de voor- en achterkant is van een boek. 
- zoeken gericht in boeken. 
- luisteren naar een aanwijzing. 
- vertellen een verhaal bij platen. 

  

Wintersport 

 

De kinderen: 
- beelden wintersporten uit.  
- doen bewegingen na. 

  

Schaatsfeest 

 

De kinderen: 
- sluiten het project af met een schaatsfeest. 

  

De 
schaatsbaan -
Themahoek 

 
De kinderen: 
- ontwerpen gezamenlijk de themahoek. 
- gebruiken materialen als kleding, decor en attributen om een 
spel te bedenken en te spelen. 
- spelen een rollenspel. 
- spelen samen. 
- leven zich in een rol in.  

  

De koek en 
zopiekraam -
Themahoek 

 
De kinderen: 
- ontwerpen gezamenlijk de themahoek. 
- spelen een rollenspel. 
- oefenen met betalen. 
- leven zich in een rol in. 
- spelen samen. 

  

Huishoek 

 
De kinderen: 
- gebruiken materialen als kleding, decor en attributen om een 
spel te bedenken en te spelen. 
- spelen een rollenspel. 
- spelen samen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Rekenhoek 

 
De kinderen: 
- tellen resultatief.  
- herkennen getalsymbolen. 
- spelen een spel volgens de regels. 
- wachten op hun beurt. 
- leren omgaan met een wedstrijdelement. 

  

 
 
De 
onderzoeks-
hoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen tijdsbesef. 
- doen waarnemingen en ontdekkingen met tijd. 
- meten tijd met een meetinstrument. 
- hanteren het materiaal op de juiste manier. 
- nemen kritisch waar. 

  

Knutselhoek 
 De kinderen: 

- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Zandtafel 
 De kinderen: 

- trainen de sensomotoriek. 
- gebruiken hun fantasie.  
- spelen een verhaal na met behulp van materialen.  
- spelen samen.  

  

Schrijfhoek 

 

De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- oefenen schrijfpatronen.  

  

 


