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Thema Verkeer
Kinderopvang ‘t Kroontje

De komende vier weken gaan we ons
verdiepen in het thema “verkeer”. Met
behulp van veel leuke materialen en
activiteiten zullen we veel leren over dit
geweldige thema. Zo krijgen we bezoek van
de brandweer en gaan we veel naar buiten
om naar echte verkeersituaties te kijken.
Want wat zijn regeltjes in het verkeer en
wat zien we allemaal als we buiten lopen?
Groen Cement
Lekker buiten spelen waarbij je vies mag worden? Op
ModderDag kan het! Ook binnen thema verkeer
besteden we extra aandacht aan “groene” activiteiten
en daar is de jaarlijkse ModderDag onderdeel van.
Daarnaast trekken we er veelvuldig op uit om deel te
nemen aan het verkeer en wie weet wat we
onderweg, in de veranderende natuur, allemaal tegen
komen.

Liedje Verkeer: de wielen van de bus
De wielen van de bus die draaien rond,
draaien rond, draaien rond
De wielen van de bus die draaien rond,
als de bus gaat rijden
Maak de gebaren mee en varieer de tekst:
De deuren van de bus gaan open en dicht…. de toeter van de
bus doet toettoettoet, de motor van de bus doet broem broem
broem, de lampen van de bus gaan aan en uit. Enzovoort.

AGENDA
ModderDag!
Op maandag 29 juni vindt
de jaarlijkse ModderDag
plaats en op dinsdag 30
juni plakken wij er nog een
extra dagje achteraan!
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De straat op
Wat ziet uw kind in de directe
omgeving van het eigen huis van
het verkeer? Misschien wonen
jullie in een drukke straat of juist
een hele rustige? En wat kom je
tegen op weg naar de supermarkt
of het kinderdagverblijf?
Ga eens samen met uw kind naar
buiten en bekijk wat er allemaal te
zien is in de omgeving. Welke
voertuigen zie je allemaal? Hoe
noemen ze de bestuurders
hiervan? Wat betekent een
zebrapad? En een verkeerslicht? U
zult zien dat uw kind al veel kan
vertellen.

Versje:
Oversteken doe je zó!
Sta stil op de stoep
Keurig aan de rand
Je geeft papa of mama
Heel goed een hand

Een ritje met het openbaar
vervoer
Veel peuters zijn nog nooit met een trein of bus
mee geweest. Verzin eens een leuke
bestemming om samen met de trein of bus
naartoe te gaan. Zo’n rit zal een hele ervaring
zijn. Natuurlijk is het extra leuk en leerzaam als
dit gebeurt tijdens het thema op ons
kinderdagverblijf. Praat samen over hoe dat
gaat: wachten bij de bushalte of op het perron,
het kopen van een kaartje, het afstempelen,
instappen, een plaatsje zoeken, waar rijdt de
bus of de trein allemaal langs en weer
uitstappen. En wat is er allemaal te zien op het
station?

Als papa of mama zeggen:
‘Kom, nu kunnen we gaan’
Begin je weer te lopen
En moet je niet blijven staan.
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Doelen van verkeersopvoeding aan peuters
Zowel bij ’t Kroontje als thuis leren de kinderen nieuwe vaardigheden in het verkeer. Maar waar kun je aan
werken met je peuter en wat mag je nu eigenlijk verwachten in deze leeftijdsfasen. In het “Leerdocument
Permanente Verkeerseducatie” (Traffic Test,2005), zijn de volgende doelen geformuleerd voor kinderen in de
leeftijd tot 4 jaar:


Leerdoel 1
Het kind weet aan het einde van deze leeftijdsfase welke basisprincipes er gelden met betrekking tot het veilige
deelnemen aan het verkeer (regels voor oversteken en regels voor buiten spelen) en het kind kan één en ander in de
praktijk uitvoeren.

De basisprincipes voor het oversteken zijn:
 Op welke plek? (zebra, klaar-over, verkeerslichten etc.)
 Welke regels gelden bij het oversteken?
 Hoe moet ik kijken? (kijkprocedure)
 Waar moet ik op letten? ( ander verkeer, eigen zichtbaarheid, etc.)
De basisprincipes voor het buiten spelen zijn:
 Waar kan ik veilig spelen?
 Welke regels/afspraken gelden voor het buiten spelen?
 Waar moet ik op letten? (ander verkeer, eigen zichtbaarheid, etc.)


Leerdoel 2
Het kind kan aan het einde van deze leeftijdsfase inschatten welke verkeersituaties nog te moeilijk zijn en kan de
hulp van een volwassene inroepen.

In dit leerdoel gaat het om het herkennen en beschrijven van situaties die het kind zelf niet goed kan overzien
of nog niet goed beheerst. De kinderen weten wat ze moeten doen om in dergelijke situaties geen risico te
lopen:
 Vermijden van dergelijke situaties
 Hulp inroepen van een volwassene
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De woorden van het thema Verkeer
Tijdens ieder thema op ons kinderdagverblijf zijn wij druk bezig met het stimuleren van de
taalontwikkeling van de kinderen. Hierbij hanteren we een woordenlijst als richtlijn. Per leeftijd en
ontwikkelingsniveau worden weer andere woorden geleerd. Hieronder staan de woordenlijsten
beschreven zodat u thuis kan zien hoe de taalontwikkeling van uw kind vooruit gaat.
Naar Buiten

straat
stoep
speelplaats
buiten
hoek
pas op
lopen
rijden
spelen
voorzichtig
auto
fiets
(uit) kijken
wachten
stop
oversteken
bus
tram
zien
horen
ruiken
meneer
mevrouw
kind
hond
sloot
boom
huis
toeteren
bellen

Straat en stoep

Rijden...

straat
stoep
hoek
pas op
lopen
rijden
spelen
auto
fiets
(uit)kijken
wachten
oversteken
bus
tram
langzaam
snel

straat
buiten
hoek
rijden
voorzichtig
auto
fiets
(uit)kijken
sturen
bus
tram
langzaam
snel
instappen
uitstappen
chauffeur
pet
kaartje
stempel
meegaan
naartoe
dag
kant

pop
hond
trein
vrachtauto
stoplicht (verkeerslicht)
zebrapad
druk
gevaarlijk
veilig

