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Wat leren kinderen in groep 1 en 2? 

 

1 Dit leert een kind in groep 1 

Sociaal emotioneel: 
 Het kind leert dat andere kinderen ook gevoelens en gedachten hebben. 

 Het leert aspecten van het eigen gedrag benoemen (waar ben ik bang voor, 
wat eet ik graag) maar maakt nog geen onderscheid tussen bedoelingen van 

zichzelf en die van de anderen. 
 Het speelt in de nabijheid van andere kinderen en er zijn al korte contacten 

met anderen. 
 Het krijgt meer interactie met andere kinderen en krijgt voorkeur voor 

bepaalde kinderen. 

 
Spelontwikkeling: 

 Het imiteert spel van anderen en doet alsof het iets is. 
 Het neemt meer initiatief tot thema’s en rollen. Er ontstaat een beginnend 

fantasiespel en een eerste aanzet tot samen spelen. 

 Het kan korte tijd gericht bezig zijn met een activiteit en heeft daar steeds 
minder begeleiding bij nodig. 

 
Motoriek: 
 Het leert over een lijn te lopen en een grote bal te vangen met 2 handen. Het 

leert hinkelen, klimmen, klauteren, springen en huppelen. 
 Het leert een paar seconden op één been te staan. 

 Het leert grovere bewegingen te maken vanuit de pols; bijvoorbeeld grote 
kralen rijgen, een stuk papier doorknippen. 

 Het leert zelf de ritssluiting dicht te doen. 

 Het leert steeds fijnere bewegingen te maken vanuit de pols en neemt aanzet 
tot een voorkeurshand. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zintuiglijke waarneming: 
 Het leert puzzels te maken van 25 stukken. 
 Het leert enkelvoudige opdrachten te onthouden en uitvoeren. 

  

 

Tekenontwikkeling: 

 Het leert al wat te tekenen. Het gebruikt kopvoeters voor 
zowel mensen als dieren. 

 Langzaam komen er meer details; armen, benen nog vaak 
aan het hoofd gehecht. Dit heeft allemaal te maken met 
hoe het de wereld om zich heen ervaart. Het belangrijkste 

is dat het plezier in kleuren heeft. 
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Taalontwikkeling: 
 Het leert te spreken in enkelvoudige zinnen. De werkwoorden worden nog 

niet allemaal op de juiste manier verbogen. Het leert in meer samengestelde 
zinnen met eenvoudige structuur te spreken. 

 Het kan een verhaal in enkele zinnen vertellen. 

Lichaamsoriëntatie: 
 Het leert de belangrijkste lichaamsdelen met de ogen dicht aan te wijzen en 

te benoemen bij zichzelf maar ook bij anderen. 
 

Ruimtelijke oriëntatie: 
 Het leert eenvoudige puzzels en mozaïek figuren te maken. Het leert 

eenvoudige vormen na te tekenen. 

 Het leert iets van een afbeelding na te bouwen (mits alles zichtbaar is). 
 

Tijdsoriëntatie: 
 Het leert dag en nacht te benoemen en kan het ritme van de dag globaal 

aangeven. 

 
Ontwikkeling geletterdheid: 

 Het krijgt meer interesse in boekjes en schrijft zijn naam in krabbels. 
 Het kijkt mee als je voorleest. Het zal doen alsof het leest en onzinwoorden 

maken. 

 
Ontwikkeling van het inzicht in cijfers en getallen: 

 Het gaat voorwerpen tellen al gaat dat nog niet altijd goed. 
 Het leert de telrij opzeggen tot 10, maar ook dat gaat nog niet altijd goed. 
 Langzaam aan kan het kleine hoeveelheden – aanwijzend - steeds vaker goed 

tellen. 
 

Ontwikkeling van het logisch denken: 
 Het leert met concreet materiaal vergelijkingen maken: kort-lang, dik-dun, 

maar ook dingen ordenen op grond van één concreet waarneembaar kenmerk 

(bijv. dikte, vorm, kleur maar ook concrete hoeveelheden vergelijken m.b.v. 
veel-weinig.) 
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2 Dit leert een kind in groep 2 

 

Sociaal emotioneel: 

 Het kind leert meerdere emoties bij zichzelf onderscheiden (boos, blij, bang). 
Het leert meerdere aspecten van het eigen gedrag te onderscheiden (wat kan 

ik goed? wie vind ik aardig? wanneer ben ik blij?) 
 Het leert aan te geven of iets met opzet is gedaan en leert gevoelens als 

trots, schuld en schaamte. 

 Het toont wederkerige relaties met volwassenen. 
 Het kind neemt initiatief tot interactie met andere kinderen. 

 Vriendschap is nog vaak eenrichtingsverkeer. 
 
Spelontwikkeling: 

 Het kiest bewust materiaal en roept zelf spelideeën op (fantasiespel). 
 Het leert om samen met anderen een samenhangend spelverhaal te maken. 

 
Motoriek: 
 Het leert op één voet te staan, te hinkelen, een stuitende bal te vangen. 

 Het leert te balanceren over een bank/balk, touwtje te springen. 
 Het leert soepele bewegingen met de vingers te maken (bijv. kleine kralen 

rijgen/vierkant knippen/ knopen open en dicht doen) 
 Het leert veters strikken. 
 Het ontwikkelt een voorkeurshand. 

 
Tekenontwikkeling: 

 Het leert een menstekening te maken waar alles op en aan zit. 
 Het leert steeds meer details te tekenen zoals deuren in huizen, ramen en 

schoorsteen. 

 
Zintuiglijke waarneming: 

 Het leert abstracte vormen en figuren van elkaar te onderscheiden en 
onthouden. 

 Het leert alle kleuren te herkennen en te benoemen. 

 Het leert verschillen tussen afbeeldingen en abstracte vormen/figuren 
(letters/cijfers) te onderscheiden en na te leggen. 

 Het leert geometrische figuren benoemen (vierkant, cirkel, driehoek). 
 Het leert een versje met meer dan vier regels te onthouden en na te zeggen. 

 Het leert het verschil tussen moeilijke woorden te horen die veel op elkaar 
lijken en kan met eenvoudige woorden rijmen. 

 

Taalontwikkeling: 
 Het leert spreken in goed gevormde zinnen. De eenvoudige werkwoords-

vervoegingen zijn goed (wij liepen). 
 Het leert een samenhangend verhaal te vertellen. 
 

Lichaamsoriëntatie: 
 Het leert eenvoudige opdrachten te vertalen naar het eigen lichaam en kan 

lichaamsdelen met ogen dicht aanwijzen en benoemen (pols, enkel, nek). 
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Ruimtelijke oriëntatie: 

 Het leert ruimtelijke begrippen in afbeeldingen weergeven en verwoorden 
(voorzetsels als: op, in, naast, onder, boven, uit) 

 Het leert vanaf afbeeldingen na te bouwen wat niet zichtbaar is. 
 Het leert rechts en links aan te wijzen. 
 

Tijdsoriëntatie: 
 Het leert de dagen van de week in de goede volgorde te benoemen maar ook 

delen van de dag. 
 Het leert eigen ervaringen naar tijd in te delen (straks, later, morgen, 

gisteren) 

 Het krijgt belangstelling voor klokken en kalenders. 
 

Ontwikkeling geletterdheid: 
 Het krijgt belangstelling voor letters en woorden. Het leert letters uit de eigen 

naam te herkennen in andere woorden en kan soms zelf al woorden maken. 

Ook zal het al klanken aan letters kunnen koppelen en misschien al wat 
woordjes kunnen lezen. 

 
Ontwikkeling van het inzicht in cijfers en getallen: 

 Het leert de getallenrij tot 20 op te zeggen en telt hoeveelheden tot 20 
aanwijzend. 

 Het leert hoeveelheden t/m 5 samen te stellen en te benoemen en kan zelfs 

al simpele erbij en eraf vragen beantwoorden als het materiaal erbij heeft. 
 

Ontwikkeling van het logisch denken: 
 Het leert concrete hoeveelheden te vergelijken m.b.v. evenveel, meer, minder 

op basis van 1-1 relaties t/m/ 8 

 Het leert rangorde aan te geven d.m.v. passen en meten en kan voorwerpen 
ordenen volgens 2 criteria. 
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