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Startactiviteit: Stoelendans door leerkrachten; elke leerkracht die af is, kiest een land 
Eindactiviteit:  Presentatie aan de andere groepen; wat heb je in de klas gedaan? 

Kring/gespreksactiviteiten: 
    Woordveld rondom het thema 

    Auditieve oefeningen 

    Kijktafel: de gele ballon met 

ballon, woordkaarten en 

kartonboek  

    Ik ga op reis en ik neem mee… 

    Oefeningen op het digibord 

Doelen: 
 Fonemisch bewustzijn 

vergroten 

 Leren kritisch te luisteren 

 Wat willen we weten en wat 

weten we al 

 Leren om tweegesprekken te 

voeren  

    Leren luisteren naar elkaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lees/schrijfactiviteiten: 
   Woordkaarten en een 

woordenboek 

   Woorden natypen op de 

computer 

   Woordveld  

   Menukaart maken 

   Letters W,I, P, A leren 

Doelen: 
 Leren herkennen van nieuwe 

letters 

 Leren kennen en naschrijven 

van woorden 

 Kinderen leren verschil tussen 

letters, woorden en zinnen 

Spelactiviteiten: 

 Leg in de huishoek een 

rugzak neer met daarin 

een verrekijker, kompas, 

paspoort en landkaart om 

een wereldreis te maken 
    Spel de toren van Pisa 

    Pizzeria maken in een hoek 

met een restaurant 

    Pizzaspel spelen 

Doelen: 
    Spelregels leren hanteren 

    Hoe gaat het in een 

restaurant? 

    Rollenspel leren spelen 

    Leren logisch na te denken 

 

Reken/wiskunde activiteiten: 

 Plaatsbepaling: ik woon in 

een huis in een plaats in een 

land, in een werelddeel in de 

wereld 
    Wereldhoek in de klas met 

info over de wereld en 

wereldbol 

    Bestellingen doen en 

betalen 

    Vorm cirkel introduceren 

    Plattegrond 

Doelen: 
   Vorm leren herkennen 
   Leren omgaan met getallen 

en aantallen bij bestellingen 

   Wereld; 

landen/delen/plaatsen  

   Leren werken met een 
plattegrond 

Onderzoeksactiviteiten: 
   Vlaggen herkennen 

   Ruimtelijk; je eigen 

plek in de wereld 

   Proeven van 
zelfgemaakte pizza’s 

Constructieve/beeldende 
activiteiten: 

Knutselopdrachten 

   Kralenplanken 

   Bouwhoek: Toren van 

Pisa bouwen, lukt dat? 

   Klei; pizza’s maken 

Doelen: 
   Bevorderen van de fijne 

motoriek 

   Creativiteit bevorderen 

door eigen inbreng te 

stimuleren 

 
 
 
 

 
Thema:   
      Hallo Wereld 

       


