
 

Spelactiviteiten: 

 Ruimtehoek; raket en 

verkleedkleren 

 Speelgoed; raketten 

 Het is donker- hoek 

 Memorie spelen over de ruimte 

 

Doelen:   

 Wat gebeurt er allemaal in een 

raket? 

 Spelregels leren en hanteren 

 Rollenspel leren spelen 

 Leren hoe je licht in het donker 
brengt 

 

Taal/gespreksactiviteiten: 

 Ik ga naar de maan en ik neem 

mee…. 

 Auditieve oefeningen 

 Woordveld maken wat weten we 

al en wat willen we weten? 

 Dag en nacht 

 Boeken bekijken en voorlezen 

over thema 

 Tweegesprek over wat hoort op 

aarde en wat in de ruimte 

 Woordenschatkaarten bespreken 

 

Doelen: 

 Geheugentraining 

 Ontwikkelen van fonologische 

vaardigheden 

 Nadenken over wat we weten en 

wat we willen weten 

 Meer leren over de ruimte 

 Samen leren communiceren 
 Ontwikkelen woordenschat 

 

 

 

Constructieve/beeldende 

activiteiten: 

 Kralenplanken 

 Raketten maken van 

constructiemateriaal 

 Zandtafel; maanlandschap 

 Knutselactiviteiten 

 Sloophoek met kleine apparaten 

voor onderdelen voor een 

vliegende schotel. 

Doelen: 
 Fijne motoriek bevorderen 
 Constructies leren maken 
 In zandtafel maanlandschap leren 

herkennen 

 Door knutselactiviteiten de kennis 

weergeven in een opdracht 
 Manipulatief spel van jongste kleuters 

te stimuleren 

  

 

 

 

Lees/schrijfactiviteiten: 

 Woordkaarten en 

woordenboek 

 Woorden op de computer 

natypen 

 Wensen opschrijven; ik 

zie een vallende ster 

 Verhalend ontwerp 

 Letters aanleren; r, s, m 

Doelen: 

 Kinderen leren dat er 

letters, woorden en 

verhalen zijn 

 Boekoriëntatie 

 Betekenis geschreven 

taal leren 

Onderzoeksactiviteiten: 

 Waterraket maken en 

samen laten vliegen 

 Slopen van kleine 

apparaten 

 

 

Thema:        Naar de maan    

                          
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reken/wiskundige activiteiten: 

 Wat nemen we mee op reis? Hoeveel 

van elk? Hoe lang gaan we op reis? 

 Zwaar en licht 

 Hoog en laag 

 Van groot naar klein 

 Vormen; raket maken 

 Vormen; cirkel 

 Tijd: dag en nacht 

 Mozaiek; raketten leggen 

 Spiegelen; de andere helft erbij 

Doelen: 

 Leren tellen en getallen herkennen 

 Verschil dag en nacht leren 

 Begrippenkennis vergroten 
 Leren spiegelen 


