
Verkeersbordendomino

werkblad 1 groep 7 en 8

Pas op,
hier kunnen
kinderen
oversteken

Rotonde,
je moet hier

de richting van
de pijlen volgen

Je mag hier
niet doorrijden
als iemand je

tegemoet komt
rijden

Pas op,
een rotonde

Voorrangsweg
Geef voorrang

aan alle
bestuurders

uit de zijwegen

Je moet hier
rechtsaf

als je fietst
Kijk, hier is
een autoweg

Pas op,
bocht naar

rechts

Je mag hier
niet harder dan
50 km rijden

Kijk, hier mag
jij eerst als
iemand je

tegemoet komt
rijden



Verkeersbordendomino

werkblad 2 groep 7 en 8

Pas op,
gevaarlijke
daling

Je moet dit
pad op als je
paardrijdt

Je mag hier
niet fietsen

Je moet links
of rechts langs
dit bord rijden

Pas op,
gevaarlijk
kruispunt

Auto’s
mogen hier
niet rijden

Pas op,
voetgangers

Pas op,
hier wordt
aan de weg
gewerkt

Je moet hier
rechtdoor of
rechtsaf

Je moet hier
altijd stoppen en
voorrang geven
aan bestuurders
uit de zijwegen

Pas op,
de weg wordt

smaller

Je mag
de straat niet
van deze kant

inrijden



Verkeersbordendomino

werkblad 3 groep 7 en 8

Kijk, hier is een
eenrichtingsweg

Kijk, hier is een
parkeerplaats

Kijk, hier is een
eenrichtingsweg,
je mag alleen naar

rechts rijden

Kijk, hier is een
niet verplicht

fietspad

Je moet hier
linksaf of
rechtsaf

Je moet hier
fietsen

Je moet hier
rechtdoor rijden

Je moet
voorrang krijgen
van bestuurders

van links

Je mag hier
niet in rijden
met de tractor,

fiets of bromfiets

De voorrangsweg
houdt op

Pas op,
oversteekplaats

Pas op,
bocht naar links



Verkeersbordendomino

werkblad 4 groep 7 en 8

Je mag
deze straat
niet inrijden

Kijk, hier is
een erf

Pas op,
zijwind

Je moet aan
deze kant langs
het bord rijden

Je moet hier
lopen

Je moet
voorrang krijgen
van bestuurders

van rechts

Je mag hier
niet fietsen
of brommen

Pas op,
hier kunnen

dieren
oversteken

Je mag hier
niet lopen

Pas op,
tegenliggers

Kijk, hier is een
straat waar
je van twee

kanten in mag
rijden

Je moet hier
voorrang krijgen
van bestuurders
uit de zijwegen

Kijk, hier is een
oversteekplaats

voor
voetgangers



Verkeersbordendomino
werkblad 1

groep 7 en 8
Pas op,

hier kunnen
kinderen

oversteken

Rotonde,
je moet hier

de richting van
de pijlen volgen

Je mag hier
niet doorrijden
als iemand je

tegemoet komt
rijden

Pas op,
een rotonde

Voorrangsweg Geef voorrang
aan alle

bestuurders
uit de zijwegen

Je moet hier
rechtsaf

als je fietst Kijk, hier is
een autoweg

Pas op,
bocht naar

rechts

Je mag hier
niet harder dan
50 km rijden

Kijk, hier mag
jij eerst als
iemand je

tegemoet komt
rijden

Verkeersbordendomino

toelichting werkblad groep 7 en 8

• Maak groepjes van vier kinderen.
Elk groepje maakt dominokaartjes.

• Print voor elk groepje de vier dominokaarten
uit. Voor de stevigheid kunt u de dominovellen
ook op dun karton uitprinten.

• De kinderen kleuren de borden in de juiste
kleur en knippen de kaartjes uit.
Elk kaartje bestaat uit een verkeersbord met
daaraan vast de betekenis van een ander
verkeersbord. Er zijn ook kaartjes met twee
verkeersborden.

• Als het spel klaar is, wordt het gespeeld
volgens de gebruikelijke spelregels van domino.

Spelregels:
- Schud de kaartjes en deel ze uit.
- Iedere speler krijgt zeven kaartjes.

de overige kaartjes komen in het midden
op een stapeltje (omgekeerd).

- Wie een dubbel bord heeft, mag beginnen.
- De volgende mag steeds een kaartje aan-

leggen. Daarbij moet bij elk bord de juiste
betekenis worden gezocht. Wie niet kan
aanleggen, moet een kaartje kopen en mag
die beurt niet meer aanleggen.

- Winnaar is degene die het eerst al zijn kaartjes
kwijt is.

Tip: plastificeer de kaartjes, dan gaat het spel
lang mee.

Verkeersborde
ndomino

werkblad 2
groep 7 en 8

Pas op,

gevaarlijke

daling

Je moet dit

pad op als je

paardrijdt

Je mag hier

niet fietsen

Je moet links

of rechts langs

dit bord rijden

Pas op,

gevaarlijk

kruispunt

Auto’s

mogen hier

niet rijden

Pas op,

voetgangers

Pas op,

hier wordt

aan de weg

gewerkt

Je moet hier

rechtdoor of

rechtsaf

Je moet hier

altijd stoppen en

voorrang geven

aan bestuurders

uit de zijwegen

Pas op,

de weg wordt

smaller

Je mag

de straat niet

van deze kant

inrijden

Verkeersbordendomino
werkblad 3

groep 7 en 8

Kijk, hier is een
eenrichtingsweg Kijk, hier is een

parkeerplaats

Kijk, hier is een
eenrichtingsweg,je mag alleen naar
rechts rijden

Kijk, hier is een
niet verplicht
fietspad

Je moet hier
linksaf of
rechtsaf

Je moet hier
fietsen

Je moet hier
rechtdoor rijden

Je moet
voorrang krijgen
van bestuurders

van links

Je mag hier
niet in rijden

met de tractor,
fiets of bromfiets

De voorrangsweg
houdt op

Pas op,
oversteekplaats

Pas op,
bocht naar links

Verkeersborde
ndomino

werkblad 4
groep 7 en 8

Je mag

deze straat

niet inrijden

Kijk, hier is

een erf

Pas op,

zijwind

Je moet aan

deze kant lang
s

het bord rijden

Je moet hier

lopen

Je moet

voorrang krijg
en

van bestuurde
rs

van rechts

Je mag hier

niet fietsen

of brommen

Pas op,

hier kunnen

dieren

oversteken

Je mag hier

niet lopen

Pas op,

tegenliggers

Kijk, hier is een

straat waar

je van twee

kanten in mag

rijden

Je moet hier

voorrang krijg
en

van bestuurde
rs

uit de zijwege
n

Kijk, hier is een

oversteekplaat
s

voor

voetgangers


