
 

Spelactiviteiten: 

 De fietsenmakerhoek 
 Speelhoek met straat en fietsen 

van playmobiel 

 Veiligheid op straat en op de fiets 

oefenen 

 Huishoek; we gaan op 

fietsvakantie! 

Doelen:   

 Techniek leren gebruiken 

 Leren samenwerken in de 

spelhoeken 

 Rollenspel leren spelen 

 Informatie leren gebruiken in de 
spelhoeken 

 

Taal/gespreksactiviteiten: 
 Onderdelen van de fiets bespreken 
 Hoe fietst een fiets? 

 Woorden bedenken en woordveld 
maken 

 Opdrachten met het taalkastje 
(auditieve vaardigheden) 

 Kimspel: wat is er weg? Onderdelen 

van een fiets onder een doek 
leggen en een onderdeel 
weghalen. Wat is er weg? 

 Waarom zijn er fietsen? 
 

Doelen: 

 Informatie overdragen 

 Leren een gesprek te voeren 

 Kinderen leren een verhaal te 

voorspellen aan de hand van 

platen van het boek van 

Nijntje 

 Letterkennis vergroten 

 Fonologisch en fonemisch 
bewustzijn vergroten 

 

 

 

Constructieve/beeldende 

activiteiten/techniek: 
 Tandwielen, bouten en moeren; 

fietsen maken van 
constructiemateriaal 

 Banden plakken 

 Stokjes en ringen; je fiets maken 

 Knutselopdrachten fietsen 

 Rollen in de bouwhoek; wat kan 
allemaal rollen? Rolbaan maken en 
daar allerlei dingen vanaf laten 
rollen 

Doelen: 

 Techniek van de fiets leren kennen 

 Cirkelvorm gebruiken 

 Leren werken met verschillende 

draaiende dingen 

Reken/wiskundige activiteiten: 

 Plattegrond tekenen; de weg op de 

fiets van huis naar school (je eigen 

fietskaart) 

 Hoe groot is je wiel? Meten met een 

touwtje 

 Groot – klein 

 Voorzetsels oefenen 

 Ordenen en sorteren 

 Vorm: cirkel 

 Kleuren van de fietsen 

Doelen: 

 Zie voor de doelen bij de opdrachten 

van het rekenkastje 

 

  

 

 

 

Lees/schrijfactiviteiten: 

 Boeken over het thema 

 Fietspaspoort maken 

 Woordkaarten en 

woordenboek 

 Woordveld 

 Woorden natypen op de 

computer 

Doelen: 

 Boekoriëntatie 

 Functioneel lezen 

 Relatie geschreven en 
gesproken taal ervaren 

Onderzoeksactiviteiten: 

 Fietsen poetsen en 

bekijken 

 De fietsenmaker in 

de klas 

 Techniek van de fiets 

 Fietsparcours 

 

 

 

Thema:           

            Ik fiets  

  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


