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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 

Bij mij thuis 

 De kinderen: 
 - worden enthousiast gemaakt voor het thema. 
- breiden de woordenschat uit. 
- luisteren naar elkaar, geven gericht antwoord op een vraag. 
- ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen zichzelf en 
de ander. 

  

Kennismaken 

 
De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit. 
- oefenen gespreksvoering.  
- durven te spreken voor de groep.  
- leren elkaar beter kennen. 

  

Mijn gezin 

 

De kinderen: 
- nemen visueel waar. 
- trainen het visueel geheugen. 
- breiden de woordenschat uit. 

  

Tijd voor het 

ontijt 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit.  
- luisteren naar instructies en voeren deze uit. 
- voeren een enkelvoudige opdracht uit. 
- voeren een meervoudige opdracht uit.  
- oriënteren zich in de ruimte. 

  

Een mooie 

lange jurk 

 De kinderen: 
- breiden de woordenschat uit.  
- begrijpen zinnen. 
- maken zinnen. 
- onthouden informatie. 
- categoriseren kledingstukken. 

 
 

 

Naar de markt 

 
De kinderen:  
- luisteren met aandacht. 
- ontwikkelen het taalgevoel. 
- analyseren het aantal woordgroepen in een woord. 
- tellen synchroon. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Schoenen uit, 
schoenen aan 

 
De kinderen:  
- breiden de woordenschat uit. 
- maken zinnen. 
- ontwikkelen hun taalbegrip. 
- luisteren kritisch naar een zin. 

  

Een broek en 
een hoofddoek 

 De kinderen: 
- rijmen op een aangegeven woord. 
- bedenken betekenisvolle rijmwoorden. 
- breiden de productieve woordenschat uit. 
- kunnen inschatten of een woord binnen een bepaalde 
categorie valt. 

  

Naast elkaar 

 
De kinderen:  
- herkennen en gebruiken plaatsbepalende begrippen. 
- hebben ruimtelijk inzicht.  
- luisteren naar een omschrijving.  
- geven een omschrijving met een plaatsbepalend begrip. 

  

Hoera, een 

nieuw 

gezinslid! 

 
De kinderen: 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 
- kunnen erbij en eraf tellen. 
- overzien een kleine hoeveelheid. 

  

Tafel dekken 

 
De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- werken met eenvoudige plattegronden. 
- begrijpen de begrippen eronder, erboven, ernaast, links en 
rechts. 

  

Huisnummers 

 De kinderen: 
- kennen de telrij. 
- gaan om met begrippen rond de telrij. 
- herkennen de getalsymbolen. 
- ordenen getallen in de getallenrij. 
- onderzoeken buurgetallen.   

  

Een dag bij 

Aicha 

 De kinderen:  
- plaatsen gebeurtenissen in tijdsvolgorde. 
- weten dat een dag een ochtend, middag, avond, nacht heeft. 
- verkennen de functie van de klok. 
- lezen tijd af op een klok. 
- herkennen en benoemen de getallen tot en met twaalf. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

Meubels op 

maat 

 De kinderen: 
- meten. 
- vergelijken lengte en omtrek. 
- gaan om met tegenstellingen rond lengte en omtrek. 
- herkennen en gebruiken begrippen rond lengte en omtrek. 
- ervaren dat iets wat het grootst is niet altijd het zwaarst is. 

  

Een heel jaar 

feest 

 
De kinderen:  
- weten dat een jaar uit maanden bestaat. 
- kennen namen van enkele maanden. 
- maken kennis met kalenders. 
- plaatsen feestdagen in het jaarritme. 

  

Ruzie 

 De kinderen:  
- houden rekening met gevoelens en wensen van anderen. 
- herkennen de emoties verdrietig, bang, blij en boos bij 
zichzelf en bij anderen. 
- ontdekken dat er verschillen in opvattingen bestaan.  
- spelen een situatie uit in een rollenspel. 
- tellen synchroon. 
- tellen resultatief. 

  

Feestmuziek 

 De kinderen: 
- luisteren naar muziek. 
- maken kennis met muziek uit verschillende culturen. 
- leren liedjes die horen bij feestdagen.  
- maken muziek. 
- verklanken de sfeer van een muziekstuk. 

  

De gezelligste 

straat van de 

stad 

 De kinderen: 
- ervaren overeenkomsten en verschillen in gewoonten van 
mensen. 
- ontwikkelen de grove motoriek en de oog-/handcoördinatie. 
- balanceren over een recht en een schuin balanceervlak.  
- vertrouwen op de ander. 

  

Wereldfeest 

 
De kinderen: 
- sluiten het thema af. 
- maken kennis met (eetgewoontes uit) andere culturen. 
- proeven verschillende smaken. 
- maken eten klaar. 

  

Buren – 
huishoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fantasie. 
- spelen een rollenspel. 
- breiden de woordenschat uit. 
- maken kennis met gewoontes uit andere culturen. 
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Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering 

In de keuken – 
huishoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fantasie. 
- spelen een rollenspel. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- werken met eenvoudige plattegronden. 
- begrijpen de begrippen eronder, erboven, ernaast, links en 
rechts. 

  

Huizen in de 
straat – 
bouwhoek 

 

De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- maken een bouwwerk naar aanleiding van een foto.  
- bedenken een plan en voeren dit uit. 

  

Op de 
bouwplaats -  
zandtafel 

 
De kinderen: 
- hebben ruimtelijk inzicht. 
- maken een bouwwerk. 
- oefenen de oog-/handcoördinatie. 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
 

  

Chinese 
eetstokjes - 
motoriekhoek 

 

De kinderen: 
- oefenen de oog-/handcoördinatie 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier. 

  

Dit is mijn huis 
– knutselhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
- ontwikkelen de fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit. 
- hebben ruimtelijk inzicht. 

  

Dit is mijn 
gezin – 
knutselhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
- ontwikkelen de fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

Dit zijn mijn 
handen – 
knutselhoek 

 
De kinderen: 
- ontwikkelen de fijne motoriek. 
- hanteren materiaal op de juiste manier.  
- ontwikkelen de fantasie. 
- ontwikkelen de creativiteit. 

  

 


