
 

Reken/wiskundeactiviteiten:  

- 2;Leren turven en 3;tellen in 

stappen van vijf 

- 2;Telrij van 1-20; wat is er weg 

- Nummerborden vergelijken 

- 2/3;Plattegronden/navigatie 

- Wegen maken van lego 

- Viaducten bouwen 

- Welke auto gaat het snelst? 

Doelen:   

- Telrij tot 20 kunnen opzeggen en 

leren doortellen 

- Leren tellen in stappen van vijf 

- Een voorwerp kunnen plaatsen op 

een plattegrond 

- Construeren 

- Begrippen snel en langzaam 

herkennen 

 

Taal/gespreksactiviteiten: 2 

- Garage Gust; Wat gebeurt er? 

- Boeken over auto’s 

- 3; Woordveld over auto’s 

- 3; Advertentie maken; koop deze 

auto 

- 2;Auditieve oefeningen; korte en 

lange zinnen 

- Ik ga op reis en ik neem mee 

- Woordkaarten; tweetallen mix en ruil 

- Klankgroepen 

- 3; Leren presenteren; advertentie 

 

 

Doelen: 

-    Uitbreiden woordenschat 

-    Fonemisch bewustzijn vergroten 

-    Leren gesprekken voeren en naar  

     elkaar te luisteren 

-    Verhaal leren voorspellen 

-    Groeperen wat hoort bij elkaar 

-    Leren onthouden en stapelen 
 

 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 

- Auto in de klas 

- Op reis met de auto 

- De garage 

- Auto-mat en auto’s  

- Proefjes; hoe kun je een auto 

zelf laten rijden 

- Kijkje onder de motorkap 

- Automerken herkennen 

Doelen: 

- Veiligheid en auto 

- Hoe rijdt een auto 

- Snel en langzaam 

- Rollenspel leren spelen 

- Spelregels leren hanteren 

-  

Lees/schrijfactiviteiten: 

- Woordenboeken 

- Woordkaarten de auto 

- 3; Woordveld maken 

- 3; Woorden over auto’s schrijven 

- Lezen over auto’s 

- Mijn rijbewijs 

- 3; Automerken/logo’s 

- Kennismaken met letters: P, au, 

v,  

Doelen:  
- Betekenis van geschreven taal 
- Letterkennis vergroten 
- Kritisch leren kijken 

 

  

 

 

Motorische activiteiten:  

- Schroeven en moeren 

in de auto 

- Bouwhoek; Bouw een 

parkeergarage van 

twee verdiepingen 

- Buitenspel; de 

autowasstraat 

Doelen: 

-Construeren 

-Komen tot meer spel dan 

auto’s laten rijden door 

aanbieden verkeersborden etc 

- Fijne motoriek 

Basiskenmerken: 

 

 

 

 

Thema:   De auto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Verschillende soorten auto’s  Politie 138 

Onderdelen van de auto  Oversteken  

Navigatie en de weg vinden  Fietsen 67 

  Voetganger 86 

  Bus 93 

   
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs/buitenspel 

Chauffeurtje mag ik mee met jou Wegenwacht op bezoek Autowasstraat op het plein 

De wielen van de bus Kleuterwijs 161 Automerkenbingo spelen Benzinepomp op het plein 

Amsterdam Kleuterwijs 163  Verkeersborden op het plein 

Vroem Vroem Dirk Scheele 2  

 

 

 
Startactiviteit: 

 

We maken op het plein een autowasstraat, een benzinepomp en spelen dit uit 

Slotactiviteit: 

 

Laatste schooldag met kleine wielen om en door de school heen 

 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 2       

Groep 3       


