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Fiets en verkeersveiligheid 
Deel 5



Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fiets en Verkeersveiligheid - Deel 5

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Sociale studies, Persoonlijkheidsontwikkeling, Kunsten, Literatuur
Onderwerp: De geschiedenis van de fiets 
Duur: 1 uur
Materiaal: Video‘s over fietsen, poster

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Kunst
• Technologie
• Sociale studies (Geschiedenis) 
• Talen (Engels)
• Muziek

Beschrijving: 
Tegenwoordig is de fiets niet alleen een van de populairste vervoermiddelen, het is ook een bron van ple-
zier, vooral in het leven van de jonge generatie. De mensen gebruiken de fiets om verschillende redenen: 
naar het werk gaan, sporten of als vrijetijdsbesteding enz. Het is belangrijk om onze leerlingen bewust te 
maken van het belang van de fiets en het leren over de geschiedenis van het fietsen is een heel goed be-
gin om de belangstelling van de leerlingen te wekken en hen te motiveren. Ze leren meer over dit prachtige 
instrument, zodat ze het dagelijks willen gebruiken.
    

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• algemene kennis over fietsen en de fiets 

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• hun kennis verrijken over de geschiedenis van de fiets
• hun kennis van vreemde talen verbeteren
• hun artistieke vaardigheden verbeteren



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Startactiviteit

Fase 2
Belangrijkste 
activiteiten

Fase 3
Afwerking

Activiteit 1 (10-15 minuten) - Dit is een basis- of inleidende activiteit. Het 
is raadzaam om eerst deze activiteit te doen, en elke andere activiteit kan 
hierop volgen. De andere activiteiten zijn onderling uitwisselbaar. 
De leerkracht speelt een liedje over de fiets en begint een geleid gesprek 
over fietsen en de fiets. TIPS Voorbeeld van vragen die de leerkracht kan 
stellen: Wat denk je, wanneer gebruikten mensen voor het eerst de fiets? 
Welk land gebruikte de eerste fiets? Wie denk je dat dit voertuig als eerste 
heeft gebruikt? Waarom denk je dat mensen de fiets zijn gaan gebruiken? 
Denk je dat het een duur vervoermiddel was? Was het makkelijk te gebrui-
ken? Denk je dat ze toen verkeersregels hadden voor het gebruik van de 
fiets? Kun je de voor- en nadelen van de fiets noemen?
TIPS voor liedjes: Voor liedjes over fietsen kunt u kiezen op basis van de 
leeftijd van uw leerlingen, maar hieronder vindt u ook enkele suggesties.

Activiteit 2 (20-25 minuten) -De leerkracht toont een video over de geschie-
denis van de fiets en daarna volgt een geleide discussie over het onder-
werp. Zij/hij vestigt de aandacht van de leerlingen op de vorm van de fiets 
en hoe de fiets is geëvolueerd tussen de 18th en 21st eeuw.  

Activiteit 3 (15-20 minuten) - Als laatste activiteit van de les kunnen de 
leerlingen in groepjes werken en een poster maken over de evolutie of de 
geschiedenis van de fiets. De docent kan afdrukken maken van de dia‘s van 
de video‘s, maar een ander goed idee is ook om verschillende foto‘s te laten 
afdrukken over verschillende fietsen in verschillende tijdperken. 

De leerlingen kunnen 
• Leren over de ge-

schiedenis van de 
fiets en het fietsen

• hun sociale vaardig-
heden ontwikkelen 
(naar elkaar luiste-
ren, elkaar helpen, 
samenwerken tijdens 
het groepswerk, 
enz.)

Printbare foto‘s over 
fietsen en fietsen, 
materiaal voor knut-
selen, video over de 
geschiedenis van 
de fiets en liedjes 
over de fiets



Aanvullende hints, media, nuttige links 
Fietsnummers: Shonen Knife: Cycling is Fun https://www.youtube.com/watch?v=nnQzyfYEs78  
Koningin: Fietsrace https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q  
Mungo‘s Hi Fi: Bike Rider Ft Pupajim https://www.youtube.com/watch?v=4oUxPWnrXNk  
Max Miller: Laten we een ritje maken op je fiets https://www.youtube.com/watch?v=RMPyIsybk4U  
Video voor Activiteit 2: https://www.youtube.com/watch?v=rNbUS6R64Fk; https://www.youtube.com/watch?v=E-U02-RWUPc 
Impressies

Een poster 
gemaakt door
leerlingen tijdens
de activiteit


