Opdracht 1 - Welke schaduw hoort bij deze fiets?
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B

C

D

Wittenberg-Verkeerseducatie

1

Opdracht 2 - De fietsenmaker
was een beetje in de war.
Zie jij welke 5 onderdelen hij
verkeerd op de fiets heeft gezet?
Zet een cirkel om het onderdeel
dat op de verkeerde plek zit.

Opdracht 3 - Welke vormen hebben deze verkeersborden?
Trek een lijn van het verkeersbord naar de juiste vorm





Cirkel
Rood = je mag niet
Blauw = je moet

Driehoek
=
Pas op!
Wittenberg-Verkeerseducatie


Vierkant
=
Kijk hier is een
2

Opdracht 4 - Kevin heeft zijn fiets in het doolhof gezet.
Maar hij is vergeten hoe hij daar moet komen.
Kun jij hem helpen?
A
B
C
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Opdracht 5 – Welke kant gaat de fiets op?
Zet een blauwe cirkel om de fietsen die naar links gaan
en een rode cirkel om de fietsen die naar rechts gaan.

Opdracht 6 – Streep de letters van het woord FIETS weg en maak
van de letter die overblijven een woord. Schrijf dat op de vlag.
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l
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Opdracht 7 –Kun jij Marissa helpen
om de 7 verschillen te vinden?
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Opdracht 8 – Wist jij dat onze prinsessen gewoon op de fiets naar
school gaan? Kun jij deze tekening een mooie kleur geven?
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Antwoorden:
Opdracht 1: B
Opdracht 2:

Opdracht 5:

Opdracht 3:

Opdracht 6:

Opdracht 4: B

Opdracht 7:
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Deze bladzijde is voor je ouders
Oefenen
Kinderen leren vooral door te doen.
Bespreek onderweg naar school verkeerssituaties die u tegenkomt. Geef uw kind hierbij
verantwoordelijkheid. Laat het bijvoorbeeld aangeven wie er eerst mag. U kunt dan aangeven of u het
daarmee eens bent. Zo leert u uw kind op een gecontroleerde manier zelfstandig aan het verkeer
deelnemen.
Kopieergedrag
Kinderen kopiëren uw gedrag. Door steeds uw hand uit te steken op de fiets en op een veilige plek over
te steken, is de kans groot dat uw kind dit ook gaat doen. Helaas wordt verkeerd gedrag ook
gekopieerd.
Fietsen
Was fietsen eerst een vorm van spelen, langzaam aan wordt het echt een manier van verplaatsen.
Mischien kan uw kind al samen met u naar school fietsen.
Is uw kind nog niet zo zeker op de fiets, oefen dan eerst in een veilige omgeving.
 Oefen eerst met rechtuit fietsen zonder te slingeren.
 Laat uw kind eerst grote bochten naar links en rechts maken, als dat goed gaat kan het oefenen met
kleine bochten door bijvoorbeeld een slalom te maken.
 Veel kinderen vinden het moeilijk of eng om het stuur los te laten. Soms lukt het met rechts wel
maar met links niet. Laat het kind de hand vlak boven het stuur houden. Gaat het mis, dan kan het
snel het stuur weer vastpakken. Laat het kind nu tellen hoe lang het de hand boven het stuur kan
houden. Lukt dit een aantal tellen, dan kan voorzichtig geprobeerd worden de arm uit te steken.
Vergeet niet dat je ruim voor de bocht richting aangeeft en voordat je daadwerkelijk gaat sturen
beide handen weer aan het stuur hebt.
 De blik (kijkrichting) stuurt de fiets. Laat uw kind ver vooruit kijken in de richting waarin het wil
fietsen. Fietsers, niet alleen kinderen, kijken vaak alleen vlak voor het voorwiel. Ook in bochten hoor
je ‘door de bocht heen’ te kijken. Daarmee stuurt de fiets bijna zichzelf.
Samen fietsen
Laat uw kind eerst naast u fietsen. Kies waar mogelijk een route door rustige en ruime straten. De
kortste weg is niet altijd de veiligste weg.
Geef steeds ruim van te voren aan waar u naar toe wilt. Zijn links en rechts nog lastig, gebruik dan een
hulpmiddel als een touwtje of stikker op het stuur (de bel zit bij een hoop fietsen links) en wijs terwijl u
zegt welke kant u op wil.
Zorg dat uw kind voldoende ruimte heeft om op een veilige manier foutjes te kunnen maken.
Waar wij als volwassenen over obstakels heen kijken, zorgen deze voor kinderen voor onoverzichtelijke
situaties.Gaat dit goed, dan kunt u achter uw kind gaan fietsen.
Bewegen
Zelf fietsen is leuk en geeft uw kind een gevoel van zelfstandigheid. Door uw
kind te laten fietsen helpt u het om verkeerservaring op te doen. Fietsen is
gezond voor het lichaam. Maar beweging is ook goed voor de hersenenen en
zorgt er voor dat uw kind zich op school beter kan concentreren en beter leert.
Daarnaast is fietsen goed voor het milieu, goedkoop en goed voor de
verkeersveiligheid rond school.
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