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Startactiviteit: Voorstelling door leerkrachten: Verhaal van de wedstrijd van Haas en 
Schildpad 
Eindactiviteit: Verhaal: Arno en de Bal uitspelen 

Kring/gespreksactiviteiten: 
 Verteltafel: De wedstrijd van 

Schildpad en haas 

 Gesprek over de sporten die de 
kinderen beoefenen 

 Winnen en verliezen 

 Auditieve oefeningen over het 
thema 

Doelen: 
 Meer weten over thema 

 Auditieve vaardigheden bevorderen 

 Leren uitspelen van een verhaal 

 Leren luisteren naar een verhaal en 
terug vertellen 

 Uitbreiden woordenschat door 
allemaal woorden over sport 

 

Lees/schrijfactiviteiten: 
 Woordenboek en woordkaarten 

 Woordveld 

 Boeken rondom het thema 

 Leesmomenten/voorleesmomenten 

 Boekoriëntatie 

 Letters: S – O – R – T leren (P) is al 
bekend 

 
Doelen: 

 Functioneel leren schrijven 

 Nieuwe letters leren en gebruiken 

 Schrijfplezier 

  

Spelactiviteiten: 
 Gezelschapsspel: Kikker speelt 

verstoppertje 

 Huishoek; allemaal sportkleren 

 Digibord: Yurls over sport en spel 

 Spelletjes spelen in de klas 

 Verteltafel: Wedstrijd van 
Schildpad en Haas 

 Sporthoek in de klas; verkleden in 
de huishoek en dan een sport 
gaan beoefenen 

 Voetbalspel 
Doelen: 

 Leren verdelen van rollen en 
rollenspel leren spelen 

 Gezelschapsspelletjes leren 
spelen en leren om te gaan 
met winnen en verliezen 

Reken/wiskunde activiteiten: 
 Eerste, tweede, derde 

 Langzaam en snel 

 Cijfers: 1, 2 en 3 

 Ronde vormen 

 Meten: Hoe ver kan je springen? 

 Hoe zwaar is het gewicht? 

 Inhoud: Hoeveel water gaat in 
een bidon? Raden…. 

 
Doelen: 

 Rangtelwoorden leren 

 Cijfers leren: 1,2,3 

 Begrippen langzaam en snel 
ervaren en leren 

 Leren begrippen afstand, 
gewicht en inhoud 

 

Onderzoeksactiviteiten: 
 Ronde dingen 

rollen…… 

 Zweten, wat is dat en 
hoe kan dat? 

 Sporters 

 Spieren 
Doelen: 

 Ontdekken werking 
spieren en ronde dingen 

 Wat is zweten; bekijken 
en ontdekken 

Constructieve/beeldende 
activiteiten: 

 Bouwen; sporthal en 
sporters van playmobil 

 Knutselen over het 
thema: prijzen, sporten 

Doelen: 

 Bevorderen fijne 
motoriek 

 Bouwen van een 
gebouw 

 
Thema: sport 

 
 


