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 De seizoenen 
 

 
 
Fase 1: Oriënteren 
 

 Hier gaat het over (betekenis) 
• Bekijk het filmpje en bespreek het kort na.  
• Gebruik eventueel extra afbeeldingen waarop de verschillen in seizoenen goed 

zichtbaar zijn. 
 Hierop gaan ze letten (vorm) 
• Optioneel: verdieping beeldaspect. Gebruik dit onderdeel alleen als de werkwijze al 

bekend is. Toon het filmpje of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten.  

 
Fase 2 en 3: Onderzoeken en uitvoeren 
 

 Hiermee gaan ze het doen (materie en werkwijze) 
 Zo komen ze op ideeën (onderzoek) 
• Bekijk als leerkracht de filmpjes en gebruik deze informatie wanneer je met een klein 

groepje kleuters aan het werk bent. 
• Doe zelf voor en laat zien wat er allemaal kan. Speel je verbazing als er iets ontstaat 

en praat hardop over wat je onder je handen ziet gebeuren en wat je denkt. 
 
Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
 Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in groepjes of 

individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij een tussentijdse 
beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en uitvoeren. 

 
Volgorde bouwstenen 

• Je kunt de bouwstenen in bovenstaande volgorde aan bod laten komen. Voel je vrij 
de volgorde naar eigen inzicht aan te passen. 

• Gebruik maximaal 2 nieuwe bouwstenen per les. 
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Kerndoel 40, 41 
In deze les vertelt de sprookjesboom over de keer dat de seizoenen in het sprookjesbos in de 
war waren. Een mooie aanleiding om het te hebben over de oorzaak van de seizoenen 
(verandering van temperatuur en daglengte) waardoor bomen gedurende het jaar 
veranderen. Je kunt met deze les aansluiten bij verschillende kerndoelen. Kerndoel 40: 
Planten hebben verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur en die kenmerken 
veranderen met de seizoenen. Kerndoel 41: Planten hebben verschillende onderdelen.  


