
Thema verkeer 
 
Hallo iedereen, 
 
Hier zijn we weer! Deze week gaan we leren over het verkeer. 
Heel veel plezier en voorzichtig op de baan. 
 
Heel veel groetjes, 
 
Juf Marlies en juf Inneke 

 
 
Dag 1 
 

- Filmpje: Een fiets voor Bas! In dit verhaaltje maak je kennis met Bas. Hij krijgt een 
loopfiets en gaat voor het eerst met zijn fiets naar school. En daarvoor moet hij door 
het echte verkeer. Spannend! 
https://www.youtube.com/watch?v=hgOxR_HJFuc 

- Lied: de wielen van de bus. Dit liedje zongen we al eerder dit schooljaar en zullen ze 
fantastisch vinden om nog eens terug te beluisteren en mee te zingen.  
https://www.youtube.com/watch?v=cWHc_GoC0-g 

- In een creatieve bui?: maak zelf een auto: Maak zeker een foto!!! (in bijlage een 
voorbeeld) 

- met een kartonnen doos 
- in de wasmand 
- door stoelen achter elkaar te plaatsen 
- door een deksel als stuur te gebruiken 

 
Dag 2 

- versje: verkeer (Zie bijlage met afbeeldingen) 
 
Toet toet toet, 
kijk altijd goed  
wat het stoplicht doet. 
 
Toet toet toet, 
daar kom ik aan. 
Rood is stop 
en groen is gaan. 
oranje is opgelet 
en blauw is de politiepet. 
 

- Tekenen met auto’s. Ja je leest het goed, we gaan tekenen met auto’s. Maak een 
stift of een kleurpotlood vast achteraan een speelgoedautootje. Rijden maar en je 
krijgt er meteen een kunstwerk bovenop. Klaar? Lukt het jou om nog een keer over 
dezelfde weg te rijden? Veel rij en tekenplezier! (zie bijlage) 

https://www.youtube.com/watch?v=hgOxR_HJFuc
https://www.youtube.com/watch?v=cWHc_GoC0-g


 
 

- Schooltv: verkeerspuzzel. Kan jij raden wat je ziet op de puzzel? 
https://schooltv.nl/video/verkeerpuzzel-welk-plaatje-zie-je-in-de-schuifpuzzel/#q=verk
eer 

- verkeerslicht knutselen met handafdrukken (zie bijlage): stempel je hand met rode, 
oranje en groene verf. Laat mama deze uitknippen in een ronde vorm. Dan kun je 
deze in de juiste volgorde kleven op een zwart papier. 

 
 
Dag 3 

- Ga met mama of papa samen wandelen of fietsen. Neem het papier met de foto’s 
van verkeersborden mee. Kun je ze allemaal vinden? Dan verdien jij het 
verkeersdiploma! Proficiat!! (zie bijlage) 

- Wie rijdt waar? Kijk naar het blaadje in de bijlage. Daar zie je verschillende 
voertuigen. Kun je ze benoemen? En kun je ook vertellen waar ze rijden? (Zie 
bijlage) 

- Auto’s rijden op de baan. Kan jij met blokken, takjes, papier,... een parcours voor je 
auto maken? (In bijlage kan je een aantal voorbeelden/ideeën vinden) 

- Maak een autobaan uit een stuk karton of een buis. Leg deze op een trap of een 
verhoging. Zet een auto bovenaan en rollen maar! (enkele voorbeelden zie bijlage). 
En als je met verschillende auto’s samen rijdt, kun je een echte wedstrijd houden. 
Wie gaat er winnen? Spannend!!! 

 
Dag 4 

- Trein stempelen met sponsjes. Neem een sponsje en verschillende kleuren verf. 
Stempel met je spons en een kleur naar keuze de wagonnetjes van de trein. De 
wielen kun je gewoon met je vingers eronder stempelen. Voor de locomotief moet 
mama of papa het sponsje in twee knippen zodat je echte locomotief kan maken met 
plaats voor de treinbestuurder.  

- Race der vliegtuigen. Vraag aan mama of papa of een grote broer of zus om enkele 
vliegtuigjes van papier te vouwen. Klaar? Dan kan de wedstrijd beginnen. Welk 
vliegtuig komt het verste? Die is gewonnen!!!  

- Puzzeltijd: Kan je de puzzel helemaal maken? (Zie bijlage) 
- Filmpje: prentenboek:Kaatje op de fiets 

 
 

https://schooltv.nl/video/verkeerpuzzel-welk-plaatje-zie-je-in-de-schuifpuzzel/#q=verkeer
https://schooltv.nl/video/verkeerpuzzel-welk-plaatje-zie-je-in-de-schuifpuzzel/#q=verkeer

