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Thema

Bobbi in de lente

Taalontwikkeling: mening uiten en vragen stellen

Doel:
■■ Trekt met geluiden, gebaren of mimiek actief aandacht als hij iets wil vragen.
■■ Vraagt een bekende met losse woorden gericht om een voorwerp of actie.
■■ Stelt met vragende intonatie een eenvoudige vraag aan de pedagogisch medewerker/leidster (bijv. ‘Schoen 

aandoen?’).
■■ Stelt vragen als ‘Wat doet…?’ of ‘Wat is…?’
■■ Vraagt of hij/zij iets van een ander kind mag gebruiken.
■■ Vraagt om hulp.
■■ Stelt wie-, wat-, waar-, waarom-vragen om ergens meer over te weten te komen.
■■ Vraagt om herhaling wanneer iets niet wordt verstaan (‘Wat?’ – ‘Hè?’).
■■ Stelt een vraag aan een onbekende in een vertrouwde omgeving (‘Wie ben jij?’).
■■ Drukt n.a.v. vragen zijn gevoelens of mening verbaal correct uit (bang, blij, boos, voorkeur voor activiteiten 

aangeven).
■■ Vraagt op een eenvoudige manier informatie of uitleg aan de pedagogisch medewerker/leidster.
■■ Geeft zijn mening als hierom wordt gevraagd en licht deze mening toe.
■■ Verwoordt zijn mening door ‘Ik vind’-zinnen te gebruiken.
■■ Gebruikt vraagzinnen met hoeveel, waarmee, welke, wanneer, om ergens meer over te weten te komen.
■■ Roept op gepaste wijze hulp van anderen in (‘Juf, wilt u me helpen?’).

Activiteiten:
■■ Grote kring: Laat platen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 zien aan de kinderen. Wat is Bobbi aan het doen en wie vindt dat ook leuk 

om te doen?
■■ Grote kring: Het is nu lente. Wat is er allemaal anders dan in de winter? Denk aan weer, kleding, dieren, omgeving.
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■■ Kleine kring: Bobbi doet zijn winterkleren uit. Welke kleren moet hij nu aan? Knip passende kleding uit een reclame-
folder en plak deze op. Bespreek smaak en keuze.

■■ Kleine kring: Gebruik plaat 8. Plant een zaadje in een potje. Benoem de benodigdheden en bespreek wat er uit het 
zaadje kan komen.

■■ Plus-activiteit: Gebruik plaat 8. Wat zou er uit een ei kunnen komen? Leven al die dieren ook in een boom?

Rekenontwikkeling: groottebegrippen

Doel:
■■ Oriënteert zich op eenvoudige groottebegrippen (groot-klein, warm-koud).
■■ Wijst het juiste voorwerp aan bij begrippen als groot-klein, lang-kort, hoog-laag, dik-dun.
■■ Wijst de juiste afbeelding aan bij begrippen als groot-klein, lang-kort, hoog-laag, dik-dun.
■■ Ontdekt tegenstellingen en leert begrippen als grootste-kleinste, langste-kortste, hoogste-laagste, dikste-dunste 

kennen.
■■ Wijst binnen zijn belevingswereld aan wat er op dat moment speelt en wat bedoeld wordt met groot-groter-grootst, 

klein-kleiner-kleinst, lang-langer-langst, kort-korter-kortst, hoog-hoger-hoogst, dik-dikker-dikst, dun-dunner-dunst.
■■ Kan tegenstellingen aangeven, jongen-meisje, warm-koud.
■■ Begrijpt wat binnen zijn belevingswereld bedoeld wordt met begrippen als lang, kort, groot, klein, breed, smal, hoog, 

laag, dik, dun, nat, droog, voor achter, zwaar, licht, vol, leeg, boven, onder.
■■ Gaat binnen zijn belevingswereld om met begrippen als snel, langzaam, eerste, laatste, middelste, naast, dichtbij, 

bovenaan, onderaan, achteraan, vooraan, vroeg, laat, eerder, vroeger, later.

Activiteiten:
■■ Welke baby hoort bij welke mama? Gebruik kaarten/plaatjes van de dieren op de kijkplaat Thema lente. Sorteer op 

ouder en kind. Plus-activiteit: De rups bij de vlinder.
■■ In een doos zitten eitjes en zaadjes (zonnepitten). Waar moeten deze in, in het nestje of in het potje? Laat ieder kind 

één ding pakken en op de juiste plek leggen. Het nestje staat hoog (boven het hoofd) en het bloempotje staat laag. 
Benoem dit.

■■ Plus-activiteit: De ramen moeten worden gelapt. Geef een emmer, spons, trekker. In welke volgorde moet het nu? 
Kun je de emmer tillen? 
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Sociaal emotionele ontwikkeling: leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen

Doel:
■■ Kijkt veel naar andere kinderen.
■■ Toont belangstelling voor andere kinderen.
■■ Glimlacht naar een ander kind.
■■ Gebruikt en begrijpt het woord ‘wij’ (kent enkele namen).
■■ Ontdekt de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep, bijvoorbeeld in 

lichaamskenmerken, karaktereigenschappen,
■■ voorkeuren/afkeuren, afkomst en traditie.
■■ Zorgt voor andere kinderen, bijvoorbeeld aaien over het hoofdje van een baby.
■■ Weet dat een ander zich anders kan voelen dan hij/zij.
■■ Weet dat een ander iets anders leuk kan vinden dan hij/zij.
■■ Toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen.
■■ Kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen (inschatten), bijvoorbeeld: hij/zij huilt, hij/zij zal wel verdrietig 

zijn.
■■ Houdt in het spel rekening met wat een ander wil.

Activiteiten:
■■ Rollenspel. Er is een baby (Bobbi) en die moet verzorgd worden. Verschillende behoeftes en emoties komen voor. 

Zorg dat er actie/reactie ontstaat.
■■ Laat Bobbi in bad gaan, een hapje eten of een flesje drinken.

Motorische ontwikkeling: balanceren

Doel:
■■ Loopt en trekt speelgoed achter zich aan. Hij kan dit ook achteruitlopend en zowel met de linker- als de rechterhand.
■■ Staat op de tenen, gesteund of kortdurend zonder steun, bijvoorbeeld om iets hoog uit de kast te pakken.
■■ Loopt achterwaarts.
■■ Speelt met twee handen zowel links als rechts naast hem als hij/zij zit op de grond.
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■■ Pakt staand speelgoed van de vloer met zowel linker- als rechterhand als met twee handen tegelijk.
■■ Draagt tijdens het lopen in zowel alleen de linker- als de rechterhand, als in beide handen een voorwerp.
■■ Loopt op de tenen voorwaarts: vier stappen.
■■ Loopt in beide richtingen om bijvoorbeeld een speeltoestel (linksom en rechtsom).
■■ Legt een voorwerp boven zijn eigen hoofd weg in bijvoorbeeld een kast of op het aanrecht.
■■ Loopt twee stappen op de hakken voorwaarts.
■■ Kan vanuit zit op de vloer opstaan, terwijl speelgoed met twee handen wordt vastgehouden.
■■ Gaat zonder steun staand op de voeten, naar staan op de knieën; eerst op één knie, daarna op twee knieën.
■■ Loopt voor- en achterwaarts twee meter op tenen en hakken.
■■ Loopt over een [houten] bank.
■■ Pakt staand speelgoed van de vloer met zowel linker- als rechterhand als met twee handen tegelijk.

Activiteiten:
■■ Speel het spel eitje leggen (zakdoekje leggen). Gebruik hierbij een plastic ei. Geef de haan een hoofdband met een 

veer erop. Gebruik bij deze activiteit de vriendjesknuffels. 
■■ Kun jij net als vriendje Eend lopen, waggelend op twee benen? Kun jij stampen als vriendje Ollie? Kun jij een lange 

nek maken net als vriendje Giraf? Kun jij fladderen net als vriendje Stip? Kun jij bobberen (bewegen als een zeehond) 
net als vriendje Joupy? Kun jij trippelen net als vriendje Muis?

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Verkennen van en omgaan met je omgeving. De ruimte verkennen vanuit 
natuurlijk perspectief

Doel:
■■ Verkennen van verschijnselen die concreet voorkomen binnen de eigen omgeving vanuit natuurlijk perspectief 

(vegetatie).
■■ Verschillen herkennen in landschappen in de eigen omgeving (natuur- en cultuurlandschap).
■■ Beseffen dat de mens invloed heeft op de natuurlijk omgeving.
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Activiteiten:
■■ Als je naar buiten kijkt (maak een wandeling), wat zie je dan? Zie je blaadjes aan de bomen en groeien er bloemen in 

het gras? Heb je net als Bobbi op afbeelding 6 ook al een paardenbloem gevonden? 
■■ Laat samen met de groep ook een plant groeien. Bespreek afbeelding 8 en verzamel de materialen. Plant en verzorg 

met de kinderen het plantje. Geef er elke dag op een vast moment even aandacht aan.

Kunstzinnige oriëntatie: Beeldende vorming. Oriëntatie op beeldend werk

Doel:
■■ Openstellen met alle zintuigen voor beelden binnen een onderwerp uit de belevingswereld: mensen en dieren, 

verhalen en prentenboeken, bebouwde omgeving, kleding, speelgoed, vervoermiddelen.
■■ Kennismaken in binnen- en buitensituaties met verschillende soorten beeldende vormgeving in kunst; gebruiksvoor-

werpen (speelgoed), tekeningen en prenten(boeken), foto’s en filmpjes, schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur.

Activiteiten:
■■ Bouw met blokken (hout, duplo, lego) een aantal dierenweiden. Plaats dieren in deze weiden. Maak een boerderij of 

schuur, of plaats een speelgoedversie bij de weiden. Samen met de kijkplaat Thema lente bedenk je welke dieren er 
op de boerderij wonen. Geef ze allemaal een plekje.

■■ Bekijk plaatjes van de dieren en bespreek ze.

Digitale geletterdheid

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




