
This project has been funded with support from the European 
Commission. This project refl ects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Fiets en verkeersveiligheid 
Deel 3



Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 3

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Taal en communicatie
Onderwerp: Onderdelen van een fiets
Duur: 1 uur
Materiaal: Werkblad, de onderdelen van een fiets   

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Technologie
• Taal en communicatie

Beschrijving: 
De onderdelen (de componenten) van een fiets kennen is heel belangrijk als we veilig willen fietsen. Kin-
deren leren relatief gemakkelijk de techniek van het fietsen, maar kennen ze ook de onderdelen van een 
fiets? De meesten niet of ze leren het later van hun oudere vrienden of familieleden. Het is een zeer goede 
gelegenheid om over de bouw van een fiets te leren tijdens een taal- of communicatieles, bijvoorbeeld: 
Engelse les of een andere taal die op school wordt onderwezen.  Deze les leert jonge leerlingen spelen-
derwijs de onderdelen van een fiets.    

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• ze moeten weten hoe een fiets eruit ziet en hoe hij werkt...
• ...

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• de onderdelen van een fiets leren kennen
• de onderdelen van de fiets in het Engels of een andere vreemde 

taal benoemen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Hoofdactiviteit

We kunnen onze activiteit beginnen met een opwarmingsliedje, vooral voor 
de jongere leerlingen. Bijvoorbeeld I like to ride my bike of een ander liedje 
over fietsen dat we online kunnen vinden of dat we kennen. 
TIP: Voor oudere leerlingen kunnen we een popsong over fietsen kiezen. 
We kunnen het liedje ook acteren (de meeste liedjes voor jonge kinderen 
kunnen gedramatiseerd, geacteerd worden.) Een demonstratievideo van het 
liedje in het Hongaars is bij dit lesplan gevoegd.)  

De leerkracht begint een inleidend gesprek over fiets of fietsen. Hij/zij toont 
een foto van een fiets en vraagt de leerlingen of ze weten wat de onderde-
len van een fiets zijn. De leerlingen proberen de onderdelen te benoemen. 
De leerkracht kan ook korte filmpjes van youtube gebruiken met de onder-
delen van een fiets (zie de links naar enkele filmpjes). 
TIP: u kunt flashcards gebruiken met de namen van de onderdelen. Een an-
dere goede tip is om een van de leerlingen te vragen zijn/haar fiets mee te 
brengen naar de klas (dit is voor het geval je leerlingen hebt die met fietsen 
naar school komen). De leerkracht kan gemakkelijk op een echte fiets de 
belangrijkste onderdelen van een fiets demonstreren.
TIP: pas de hoeveelheid informatie altijd aan aan de leeftijd van de leer-
lingen. Jongere leerlingen kunnen alleen de grote delen (de belangrijkste) 
leren, terwijl oudere leerlingen meer details willen weten. 
De leerkracht kan een matching-oefening of zelfs een werkblad gebruiken. 
Er zijn verschillende soorten (zie hints). 
TIP: Gebruik altijd degene die het beste past bij de leeftijd en de vaardighe-
den van uw leerlingen. (bv. ze moeten het woord (het onderdeel) koppelen 
aan de tekening of ze moeten de lege ruimte onder de afbeelding van een 
onderdeel invullen)

De leerlingen kunnen 
• hun kennis verrijken 

over de fiets en zijn 
onderdelen

• hun taalvaardighe-
den ontwikkelen, 

• de technische woor-
denschat in een 
vreemde taal aanle-
ren

• hun technische ken-
nis ontwikkelen en 
de opgedane kennis 
toepassen

Afdrukbladen fiets



Fase 3
Afwerking

De leerkracht kan deze les afsluiten met een zeer eenvoudige activiteit - de 
leerlingen vragen een verhaal te vertellen over henzelf en hun fiets.
TIP: Het is altijd goed uw leerlingen te vragen u te vertellen welke mo-
menten in de les zij het leukst vonden. U kunt hen vragen u een verhaal te 
vertellen (als ze dat hebben) waarin ze hun technische kennis over fietsen 
moesten gebruiken.

Aanvullende hints, media, nuttige links 
Ik hou van fietsen : https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ   
Een korte video over de onderdelen van een fiets voor oudere leerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=yph-OBpdZWo  
Een meer gedetailleerde korte video over de onderdelen van een fiets in het Engels: https://www.youtube.com/watch?v=_nQdWHEi9H0
Queen the bicycle song https://www.youtube.com/watch?v=tnFy1luxL0A   
Diverse afdrukbare werkbladen over onderdelen van een fiets:
1 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/means-transport/bicycle-parts/1924 
2 https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/the_bicycle/BIKE_PARTS_651450/
3 https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636




