
 

Reken/wiskundeactiviteiten:  

2; -   Tellen van konijnen en nummers 

    -    Buurgetallen 

- Doortellen 

- Begrippen met geld benoemen 

- Tellen -100 

3; -    Splitsen leren t/m 7 

    -    Doortellen 

Doelen:   

- Begrippen met geld kunnen 

hanteren 

- Kunnen doortellen 

- Cijferherkenning 

- Synchroon tellen 

- Verkort tellen in stapjes van tien 

 

Taal/gespreksactiviteiten:  

2; 

- Boeken voorlezen/PowerPoint 

- Auditieve oefeningen over thema 

- Ik tover met de toverstaf een woord: 

woordenketting maken 

- Gesprekken over mol en krokodil 

- Verteltafel: Gevaarlijk en Pas op 

- Voorste letter van woorden 

benoemen 

- Voorkant boek; verhaal kunnen 

voorspellen 

3; - Letters leren en lezen 

    -Beschrijven van voorwerpen 

    - Beschrijven van elkaar 

Doelen: 

- Leren uitspelen van een verhaal 

- Leesplezier 

- Klankgroepen  

- Kritisch luisteren 

- Rijmen 

- Fonologisch bewustzijn 

- Leren gesprekken te voeren en te 

luisteren naar elkaar 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 

- Verteltafel over de boeken 

- Goochelhoek 

- Huishoek; uitspelen Sint 

Maarten lopen 

- Zandtafel; krokodil en mol in 

het zand; mollengangen en 

blubber 

- Snoepwinkel voor Sint Maarten 

- Speurtocht met briefjes 

Doelen: 

- Samen spelen 

- Samenwerken en rollenspel 

- Verhaal kunnen naspelen 

- Kennis over onderwerp opdoen 

- Winkelspel spelen en betalen, 

prijzen, etc. 

Lees/schrijfactiviteiten: 

2+3; eigen niveau 

- Schrijven van briefjes/schrijfhoek 

- Woordenboek en woordkaarten 

- Lezen van boeken bij thema 

- Letters aanbieden en kennismaken 

- Leeshoek met poppenkastpoppen om het 

verhaal uit te spelen 

- Placemat: wat is gevaarlijk? Waarvoor 

moet je oppassen? 

 

Doelen:  

- Letters herkennen 

- Lezen 

- Begrijpen dat wat op papier staat gelezen 

kan worden 

 

  

 

 

Motorische activiteiten:  

- Lampions maken 

- Knutselen rondom 

thema 

- Tunnels graven in de 

zandtafel 

- Kapla; hol van mol 

Doelen: 

- Bevorderen fijne motoriek 

- Constructies leren maken 

- Knutselen naar een opdracht 

Basiskenmerken: 

- Samenwerken en 

samen spelen 

- Luisteren naar 

elkaar 

 

 

 

 

Thema:  Gevaarlijk!! 

                   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Gevaarlijk  Lampion 73 

Schrijven/lezen  Sint Maarten  

Krokodil en mol   

Pas op   

Goochelen   

Leren beschrijven van voorwerpen   
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 

Zingen: Onder de grond  Doen alsof; lopen als een krokodil en graven als een 

mol 

Zingen: De krokodil  Groen is gras; zangspel 

 

Opzegversjes: Molletje   

Sint Maarten liedjes  

 

 

 
Startactiviteit: 

 

Voorstelling over het boek: Gevaarlijk en Pas op, afblijven 

Slotactiviteit: 

 

Verhalen laten uitspelen door de kinderen voor de andere groep 

 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 2       

Groep 3       


