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Thema

Bobbi in de herfst

Taalontwikkeling: leesplezier 

Doel:
■■ Ontwikkelen van leesplezier vanuit een rijke leesomgeving.
■■ Plezier tonen in voorlezen en boeken (leesbeleving).
■■ Meeleven met personages in een op de leeftijd afgestemd boek.
■■ Uiten van gevoelens/mening over een voorgelezen verhaal of rijmpje.
■■ Zich inleven in alledaagse onderwerpen (aansluiten bij de leefwereld en bij onderwerpen die verder afstaan van het 

kind).

Activiteiten:
■■ Gebruik bij deze activiteit de vertelplaten van Bobbi in de herfst 1, 3, 5, 8. Vertel in eigen woorden wat Bobbi allemaal 

meemaakt in de herfst. Geef ruimte om een aantal kinderen hun ervaringen of verhaal bij de platen te vertellen. Is 
er herkenning, gelijkenis of ervaring met de onderwerpen op de platen? 

Rekenontwikkeling: omgaan met hoeveelheden

Doel:
■■ Tellen van hoeveelheden (resultatief tellen).
■■ Schatten van hoeveelheden.
■■ Vergelijken en ordenen van hoeveelheden.
■■ Omgaan met begrippen rond hoeveelheden.
■■ Handig organiseren van hoeveelheden door structureren/groeperen/op een rijtje leggen.
■■ (Her)kennen van getal in geschreven vorm.
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Activiteiten:
■■ Vul de manipuleerbak met diverse herfstvoorwerpen. Van elk voorwerp zijn er verschillende aantallen (maximaal 

5). De vriendjes van Bobbi hebben elk een herfstvoorwerp bewaard. Leg het voorwerp bij het juiste vriendje. Welk 
vriendje heeft de meeste voorwerpen? Hoeveel zijn dit er? 

■■ Plus-activiteit: Maak een kaart met de cijfers en gebruik de vriendjesstickers. Hoeveel heeft dit vriendje er (één 
oogopslag)? Kun je het juiste vriendje bij het goede cijfer plakken?

Sociaal emotionele ontwikkeling: werkhouding en concentratie 

Doel:
■■ Gericht vragen kunnen stellen.
■■ Plezier hebben in de taak.
■■ In staat zijn om iets af te maken.
■■ Doorzetten wanneer iets niet direct lukt.
■■ Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren.

Activiteiten:
■■ Laat vertelplaat 10 zien. Bobbi is aan het knutselen. Zet in een klein groepje twee activiteiten klaar. Laat de kinderen 

kiezen welke activiteit zij willen maken.
■■ Activiteit één: een ketting van herfstbladeren rijgen. Activiteit twee: een spinnenweb van een kastanje maken.
■■ Start voor elk kind de activiteit op. Daarna gaan ze zelfstandig proberen deze af te maken.

Motorische ontwikkeling: bewegen op muziek

Doel:
■■ Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:

 – stappen op ritme
 – huppelen op ritme 
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■■ Bewegen naar aanleiding van de frasering in de muziek:
 – inzetten en stoppen van bewegen op gezongen lied

■■ Een dans uitvoeren op muziek.
■■ Zangspelen.

Activiteiten:
■■ Laat de kinderen op herfstliedjes bewegen als bomen in de wind. Bobbi (de handpop) doet het voor. Zodra de 

muziek stopt, gaat de wind liggen en staan alle bomen stil. 
■■ Geef de kinderen een bellenraam of triangel. Laat de kinderen nadoen hoe de regen klinkt. Tikt de regen zachtjes op 

het raam of is er een hele harde regenbui?
■■ Voeg nog een trommel en fluit toe. Deze kinderen zijn de bliksem en de donder. Vertel/verzin een verhaal over Bobbi 

die thuis uit het raam naar het weer kijkt. Wat ziet en hoort hij allemaal? Wijs de kinderen aan die op dat moment 
het geluid na moeten doen. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Verkennen en omgaan met planten en dieren. De natuur

Doel:
■■ Kennisnemen van enkele veel voorkomende planten en dieren in de eigen omgeving met naam, een aantal 

kenmerken en leefomstandigheden.
■■ Waarnemen van de elementaire onderdelen van de plant en het dier, en de functie ervan.

Activiteiten:
■■ Bekijk in een kleine groep de kijkplaat Thema herfst. Welke planten en dieren herkennen de kinderen al? Tel de 

dieren. Welke dieren zijn de vriendjes van Bobbi en welke dieren wonen er in het bos? Leven de dieren in de boom of 
onder de grond en wat zouden ze eten?



BoBBi in de herfst 4

Kunstzinnige oriëntatie: Drama. Oriënteren op drama

Doel:
■■ Gericht kijken naar en praten over een aangeboden verhaal.
■■ Inspiratie opdoen uit een aangeboden verhaal voor eigen dramatisch spel.

Activiteiten:
■■ Zing in de kring het liedje Pak je laarzen, pak je jas. Vertel het verhaal van Bobbi in de herfst met de vertelplaten. 

Kleed Bobbi daarna aan met een jas en laarzen. Nu kan hij ook mee naar buiten.

Digitale geletterdheid:

Dit doel is naar eigen keuze en inzicht in te vullen. Voor een overzicht van de subdoelen: zie document Jaaroverzicht 
ontwikkelingsdoelen.




