
 

 

 

Spelactviteiten 
-zebrapad maken in de gang 

met stoplichten van dozen op 

stok, met stoep 

(bouwplanken, kinderen teken 

tegels van papier en met 

boeklon erop plakken) en weg 

-bij buiten spelen oversteken 

spelen 

-verkeersborden tijdens spel 

toevoegen 

-playmobile verkeer op tafel 

-bushalte, station met loket en 

winkeltjes, 

conducteurskleding, 

“buschaufferskleding” 

toevoegen 

-houten trein in klas 

-tijdens spel gemaakte 

auto/trein/bus spelen 

-luistervink van 

verkeersgeluiden. 

 

 

Lees- schrijfactiviteiten 
-brieven van aat lezen en 

beantwoorden 

-kaartjes maken 

-schrijven op bushalte 

-picto’s op station bekijken, 

namaken 

-verkeersborden bekijken, 

namaken, gebruiken 

-letter m en klankgroep aa 

aanbieden en activiteiten 

-lettermapje oudsten 3 keer 

per week. 

-werkblad schatkist wat hoort 

bij elkaar verkeersbord-

situatie  

Reken- en wis activiteiten 

-nabouwen van lego foto 

voorbeelden van voertuigen 

-prijzen op de kaartjes 

-strippenkaarten maken 

-bushalte met tijden en 

nummers van de bus, 

aandacht voor kloktijden 

-bord voor station 

-busrekenspelletje 

-wegenkaart bekijken 

-“wegenkaart” voor aat 

maken , foto’s gebruiken 

(weg van station naar school) 

-verkeer langs de school 

tellen en in staafdiagram, mbv 

zandloper. 

-“puzzelblad” fiets  

-werkblad schatkist,  sorteren  

Constructieve activiteiten 
-auto, bus, trein  maken van 

stoelen, grote constructie, 

blokken, kistjes etc, bij bus 

stempel op tafeltje voor 

chauffeur, bij trein paneel met 

knopjes. 

-loopauto maken van grote 

doos: verven nummerplaten 

etc. linten eraan om over de 

schouders te hangen 

-verkeersborden, 

bushalte,picto’s als op station 

-auto’s, bussen en treinen van 

restmateriaal. 

-bus maken mbv bouwplaat 

-stoplichten van dozen op 

keukenrollen 

-collage van vervoersmid- 

delen plaatjes uit tijdschriften 

 

Boeken 
-knoop verhaal: de fiets 

-mol en hond (over 

oversteken) 

-eend waar is je autosleutel 

-eend op de fiets 

-de grote rode bus 

-allemaal in de file  

 

 

Liedjes, versjes 
-versje: jongen/meisje wil je 

oversteken…(zie bijlage) 

-fietsen kun je leren (zie 

bijlage) 

- de wielen van de bus…(zie 

bijlage) 

-een treintje ging uit rijden 

(zie bijlage) 

 

Gesprekken  
-gesprekje over de fiets mbv 

een fiets 

 

Echt 
-naar bushalte lopen, naar 

station lopen 

-weg van station naar school 

lopen, fotos maken 

-2 fietsen aanschaffen om de 

kinderen te leren fietsen. 

 

 


