
Thema: Fietsen maar!

Fietsen, fietsen,
fietsen maar.

Sneller, sneller,
racen maar!

Remmen, remmen,
nu heel traag...

 Fietsen doe ik toch zo graag!

Is je kleuter gek op fietsen? Hebben jullie het boek Tingelingeling al gelezen?
Wil je kind nog meer verhalen zien of horen? We hebben meer tips voor je
kleuter verzameld. Allemaal verhalen die gaan over de fiets en fietsen.
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen dus!  

MEDIATIPS VOOR THUIS



Boek:
Grote Anna leert fietsen 

Schrijver: Kathleen Amant

Anna krijgt een mooie nieuwe fiets. 
Ze wil leren fietsen. Papa helpt haar. 

VOORLEZEN

Lezen is belangrijk en leuk om te doen! 
 

Boek: 
Jij en ik en mijn rode fiets 

Schrijver: Marit Törnqvist

Een boek met gedichten voor kleuters.
Over spelen, bang zijn, ziek zijn en leren fietsen.



Fietsen, fietsen, fietsen
Kort filmpje

Een filmpje uit Sesamstraat! 
Frank leest een verhaal voor. 
Het verhaal gaat over een jongen die heel hard fietst. 
Gaat dat wel goed? 

Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code

KIJKEN
Bekijk samen de filmpjes over fietsen. 

 

Fietsen
Kort filmpje uit Sesamstraat.

Aart moet van de dokter thuis fietsen. 
Ieniemienie wordt nieuwsgierig. 
Ze wil meefietsen. 

Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code.

https://schooltv.nl/video/fietsen-fietsen-fietsen-voorleesverhaaltje-uit-sesamstraat/#q=fietsen
https://schooltv.nl/video/fietsen-stukje-uit-sesamstraat/#q=fietsen%20sesamstraat


Liedje
Papa Gaai ging fietsen

 
Bekijk en beluister het HIER of

scan de QR-code.

Liedje  
Fietsen

 
Bekijk het liedje en clipje HIER

op YouTube of scan de QR-code. 

LUISTEREN

Luister naar de liedjes. Zing en dans mee!

https://www.youtube.com/watch?v=lOwcW4Sl_pg
https://www.youtube.com/watch?v=N_H726JIk5M


Kids Fiets
App

Wil je kleuter toch even op de tablet spelen? Daag
hem dan uit voor een fietswedstrijd op de tablet! 

In de app Kids Fiets kun je samen met Hippo
meedoen aan een wedstrijd fietsen. Lukt het om
alle obstakels te vermijden?

snel of langzaam.
van links naar rechts.

Achter elkaar aan

Ga naar een plein in de buurt. 
Loop rond. 
Je kleuter fietst achter jou aan. 

Beweeg op verschillende manieren:

SPELEN
Laat je kleuter lekker spelen met de fiets.

Play Store App Store



Vrij op de fiets

Hoe vrij is je kleuter op de fiets? 
Laat je kleuter lekker veel fietsen.
Hoe meer je fietst, hoe makkelijker het gaat.
Dat voelt wel zo fijn! 

Controleer de fiets

Pak de fiets.
Zijn de banden hard genoeg?

Ga daarna (samen) aan de slag. 
Maak de fiets schoon, pomp de banden op etc. 

Geen idee waar je naar moet kijken? Veilig Verkeer Nederland heeft een fietscheck!
Klik HIER of scan de QR-code. 

DOEN

Zorgen voor je fiets is belangrijk. Schoonmaken dus. En controleer je fiets.

https://fietscheck.vvn.nl/

