
les
Leren over het verkeer hoort bij opgroeien. Het is 

net zo belangrijk als rekenen en lezen. Dat is de 

reden dat we leerlingen al op jonge leeftijd laten 

kennismaken met verkeersregels. 

Wat heb je nodig:
• Lego-poppetjes

• Speelgoed fietsjes, auto’s, treinen en bussen

• Wc-rollen
• Blauw en rood papier

• Verf

Stap 1:
Vraag je leerlingen of ze allemaal speelgoed 

van thuis mee willen nemen dat met verkeer te 

maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan Lego-fietsjes, 

stoplichten, auto’s, bussen en vrachtwagens, maar 

ook een speelkleed met een autoweg erop zou 

superhandig zijn!

Stap 2:
Vraag aan je leerlingen welke verkeersregels zij al 

kunnen benoemen. En welke verkeersborden kennen 

ze al? Pak de verkeersborden erbij (zie achterkant 

lesbrief) en bespreek kort wat ze betekenen. 

Stap 3:
Gebruik het kruispunt op de achterkant van deze 

lesbrief en verdeel de poppetjes, de fietsjes, auto’s, 

treinen en bussen onder de leerlingen. Laat ze 

nu één voor één een verkeerssituaties naspelen. 

Bijvoorbeeld: er staat een poppetje bij het zebrapad 

en er komt een fietser aan: wat moet je dan doen? 

Laat ze met elkaar overleggen en zelf een oplossing 

bedenken. Al het speelgoed mag meedoen!

Stap 4:
Na het spelen gaan ze lekker knutselen. Hiervoor 

kunnen ze de verkeersborden van deze lesbrief 

gebruiken. Om het helemaal af te maken, kun je zelf 

verkeersborden knutselen van wc-rollen (zie foto).

Gebruik hiervoor de verkeersborden van het 

werkblad van lesbrief 3.

Meer informatie
Meer informatie en leuke ideeën vind je op:  

www.weekvanhetverkeer.nl

onderwerp:  
verkeersregels
lesbrief 2  onderbouw

Ken jij  
de regels al?
Introductie: Wat betekenen al die verkeersborden eigenlijk? Moet ik verkeer van 
rechts altijd voorrang geven? En hoe weet ik wanneer ik moet stoppen? Veel ongelukken 
gebeuren nog steeds omdat niet iedereen zich aan de regels en afspraken houdt. Wat 
weet jouw klas al van het verkeer? 

Doel: Met deze lesbrief maken je leerlingen op speelse wijze kennis met de regels in het 
verkeer en worden ze zich bewust van het belang van verkeersborden op weg naar school.  

Duur: 30 minuten.
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