Samen in het verkeer

Voor ouders en peuters
Een opstapje in het verkeer.
Kinderen leren spelenderwijs en en in hun eigen tempo. U kunt de oefeningen samen doen, maar uw kind hoeft dit nog niet te beheersen.

Woordenlijst thema verkeer
Ga met uw kind wandelen in het verkeer. Laat uw kind de weg wijzen en
zelf vertellen wat hij hoort en ziet. U kind leert onderweg veel woorden,
leert verkeersgeluiden te herkennen en oefent waar geluid vandaan komt.
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Praatplaat
Bespreek samen wat je ziet

Voertuigen

Samen lezen en zingen

Welke schaduw hoort waarbij?

Samen Lezen
Digitaal prentenboek
Jules op de fiets

loopfiets

https://youtu.be/DiXTrLZAtqU

Digitaal prentenboek
Anna in het verkeer
https://youtu.be/3n0Swn618Iw

brandweerauto

Samen zingen
Liedjes over verkeer
De Wielen van de Bus
https://youtu.be/cWHc_GoC0-g

bus

Bassie en Adriaan—oversteken
https://youtu.be/wnFfzDZOgNc

Oversteekliedje (wijsje “Vader Jacob”)
oversteken, oversteken
stoeprand stop, stoeprand stop
Kijk naar alle kanten, kijk naar alle
kanten
kijk, kijk, kijk,
kijk, kijk, kijk
oversteken, oversteken
let goed op, let goed op
kijk daar komt een auto, kijk daar
komt een auto

stop, stop, stop
stop, stop, stop
Oversteken, oversteken
let goed op, let goed op
kijk daar komt geen auto, kijk
daar komt geen auto
stap, stap, stap
stap, stap, stap
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Naar welke bushalte rijdt de bus

Soorten verkeersborden
Spelenderwijs tellen: tel hoeveel verkeersborden je onderweg tegenkomt
Vormen en kleuren: benoem de vormen en kleuren van de verkeersborden

Pas op!

Ik mag niet

Ik moet hier

Ik mag hier

Samen in het verkeer
Ga vaak met uw kind het verkeer in
Ga met uw kind lopen of fiets in het verkeer. Alleen dan neemt uw
kind vanaf het begin actief deel aan het verkeer. Uw kind leert
spelenderwijs hoe het zich als voetganger en fietser moet gedragen (op de achterbank van de auto leert een kind minder).

Wijs de grootste
en de kleinste step aan

Praat onderweg over wat u doet en ziet op straat
Benoem al die kleine dingen die voor u vanzelfsprekend zijn, maar voor uw
kind nieuw. Bijvoorbeeld, de stoep, stoeprand, een bocht, kijken, links,
rechts, stoppen, verkeersborden en voertuigen die onderweg tegenkomt.
Geef altijd het goede voorbeeld
Uw kind houdt u goed in de gaten. Het vertrouwt blindelings op u en zal uw
gedrag nadoen. Zowel het goede als het foute gedrag!
Zorg voor regelmaat en herhaling
Kinderen houden van regelmaat en herhaling.
En …. kinderen leren door herhaling. Zet uw kind op de fiets en in de auto
altijd vast! Neem vaste routes. Steek over op vaste plekken en volg een vast
ritueel:
•
stoppen bij de stoeprand;
•
hand vast;
•
samen naar links-rechts-links kijken;
•
oversteken en ondertussen op blijven letten.
Oefen eenvoudige verkeersregels
Peuters vinden het leuk om opdrachten uit te voeren en te oefenen met
verkeersregels, zoals:
•
op de stoep lopen;
•
samen uitkijken voor het oversteken;
•
wachten voor rood licht, doorlopen als het groen is.
Houd er rekening mee dat peuters nog onbetrouwbaar zijn! Blijf dus altijd
vlak achter of naast uw peuter lopen en loop zelf aan de straatzijde. Laat
een peuter wel mee denken, zeggen, en vooral uitleggen wat je moet doen.
Geef uw peuter complimenten als het goed gaat!

Wijs de groene auto’s aan.
Welke kleuren zie je nog meer?

Maak één van de voorbeelden na

stoplicht (verkeerslicht)

vrachtwagen

auto

politiepet

Door de verf rijden

zebrapad

Kleur het stoplicht (verkeerslicht)
Bespreek de kleuren en leer je kind wanneer je
mag rijden en wanneer je moet stoppen

