Wielen, toeters, bellen,
Veilig verkeer
Suggesties bij het voorlezen van een
prentenboek:

Thema
Of je nu woont in een dorp of een stad, overal in Nederland krijg je te
maken met verkeer. Kleuters van groep 1 en 2 wennen steeds meer
aan het idee dat ze zelf actieve verkeersdeelnemers worden. Als ze
bijvoorbeeld spelen op de stoep of op het speelveldje in de buurt,
moeten ze ook al rekening houden met het verkeer. In het project
Wielen, toeters en bellen sluiten we in de klas aan bij die ervaringen.
Behalve meer kennis van het thema hopen we de kinderen ook te
wijzen op veiliger verkeersgedrag.

In de bibliotheek zijn ontzettend veel leuke
prentenboeken te vinden. Het is moeilijk aan
te geven, wat te kiezen, want er is zoveel
keus. Belangrijk is echter wel om op de tekst
te letten: Is de tekst niet te lang en staan er
niet te veel moeilijke woorden in. Verder is
het alleen maar leuk om een boek te kiezen
dat u en uw kind aanspreekt.

Boeksuggesties

Voor u begint met voorlezen, kan er ook
gepraat worden over de buitenkant van een
boek. Wat is de titel? Wie is de schrijver?
Waar denk je dat het verhaal over gaat als je
naar de plaatjes kijkt? Wat is de voor- zij- en
achterkant van het boek?
Tijdens het voorlezen, kunt u dingen op het
plaatje aanwijzen, die in de tekst vernoemd
worden.

De straat op, Helen van Vliet

Groot lawaaiboek over voertuigen (met
dvd), Britta Teckentrupa

Tijdens het verhaal voorlezen, kunt u vragen
stellen als: Wat denk je dat er gaat gebeuren?
Wat zou jij doen? Na (of tijdens) het verhaal,
kunt u allerlei vragen stellen over de tekst:
Wie? Wat? Waar? Waarom? Hoe?
Wij wensen u veel voorleesplezier!

Spelletje
U zegt de drie woorden. Uw kind raadt welke twee woorden bij elkaar horen.
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Samen zingen en bewegen:

Themaletters

De wielen van de bus
De wielen van de bus gaan rond en rond
Rond en rond, rond en rond,
De wielen van de bus gaan rond en rond
Heel de dag

Draai rondjes met vuisten

De wissers van de bus doen wis, wis, wis
Wis en wis, wis en wis,
De wissers van de bus doen wis, wis, wis
Heel de dag

Beweeg vingers als wissers

De claxon van de bus doet toet, toet, toet
Toet en toet, toet en toet,
De claxon van de bus doet toet, toet, toet
Heel de dag

Doe alsof je op een claxon
drukt

De mensen in de bus doen praat, praat, praat
Praat en praat, praat en praat
De mensen in de bus doen praat, praat, praat
Heel de dag

Tik duim en vingers tegen
elkaar

De kindjes in de bus doen wip, wip, wip
Wip en wip, wip en wip
De kindjes in de bus doen wip, wip, wip
Heel de dag

Wip op en neer op de stoel

De baby’s in de bus doen whaa, whaa, whaa
Whaa en whaa, whaa en whaa
De baby’s in de bus doen whaa, whaa, whaa
Heel de dag

Maak whaa geluid
met handen om mond

De oma’s in de bus doen brei, brei, brei
Brei en brei, brei en brei
De oma’s in de bus doen brei, brei, brei
Heel de dag

Doe alsof je breit met
gestrekte vingers

De wielen van de bus gaan rond en rond
Heel de dag!

Draai rondjes met vuisten

V
A
Om te knutselen:
deksel van een eierdoos
gele verf
zwart papier voor de wielen
zwarte stift (wanneer de verf droog
is, kan uw kind zelf het woord
“school” op de bus zetten)
kleine tekeningen van mensen of
mensen uitgeknipt uit tijdschriften
(plak deze in het midden van de
eierdoos, teken er eventueel met
zwarte stift vierkante ramen omheen)

Versje
Kijk links en rechts
en nog een keer
als je oversteken moet
Kijk links en rechts
en nog een keer
want dan doe je het pas goed
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