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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Fietsen: wegen naar school 

Doelgroep: 
8-9 jaar

Onderwerp(en): Basiswetenschappen en Sociale Wetenschappen, Wiskunde, Kunst, Engels, Geschiedenis
Onderwerp: Fietsen: wegen naar school
Duur: 25 uur 
Materiaal: Werkblad
Inhoudsgebieden (volgens de 
leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Lichaam en gezondheid
• Technologie, digitale technolo-

gie en werk
• Democratie en samenleving
• Tijd en verandering

Beschrijving:
Het thema „Wegen naar school“ is op twee verschillende manieren ontwikkeld. Dit is een van hen.
Om de mobiliteit in de stad te verbeteren is het gebruik van de fiets, het gemakkelijkst te gebruiken en 
minst vervuilende vervoermiddel van deze tijd, belangrijk. Kennis van de geschiedenis van de fiets vanaf 
het ontstaan en de uitvinding ervan. Verkeerseducatie en duurzame mobiliteit.

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• kennen de namen van verschillende vervoermiddelen
• kunnen plaatsen vinden in een atlas of op digitale kaarten

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
Leerdoelen
• Opzoeken en leren over de geschiedenis van de fiets;
• De evolutie van de fiets begrijpen
• De onderdelen van de fiets en hun functie kennen en begrijpen.
• Leren over fietsonderdelen in het Engels (interdisciplinaire activitei-

ten).
• Inzicht krijgen in het belang van het gebruik van de fiets bij ver-

plaatsingen om het milieu en de gezondheid te verbeteren. 



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1: Aan de 
slag
Inleiding 
• Het verhaal 

van de fiets

• Open discussie over de fiets en zijn verhaal.
• Observatie van de tekening van Leonardo da Vinci‘s eerste fiets.
• Onderzoek van gegevens over de evolutie van de fiets van de „Velocife-

ro“ tot de fiets zoals we die nu kennen.

• De leerlingen onder-
zoeken teksten en 
websites om informa-
tie te vinden en de 
geschiedenis van de 
fiets te reconstrue-
ren.

• Zij leren de namen 
waaronder dit me-
dium werd genoemd 
naar gelang de histo-
rische periode en de 
kenmerken ervan.

• Zij begrepen het 
gebruik dat van de 
fiets werd gemaakt 
overeenkomstig de 
kenmerken ervan.

  
Billboards over het 
verhaal van de fiets.

Aanvullende hints, media, nuttige links 
https://youtu.be/-ftHWtwSGZ0
https://youtu.be/JpuoetU_JWg
https://youtu.be/py8sgHZyMD4
https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/chi-ha-inventato-la-bicicletta/ 
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 2: 
Onderdelen 
van de fiets

• Observatie van de fiets en zijn onderdelen
• Het belang van elk onderdeel van de fiets en zijn functie begrijpen.
• Vertaling van termen in het Engels

• De leerlingen herken-
nen de juiste termen 
voor de verschillende 
onderdelen van de 
fiets in zowel het Ita-
liaans als het Engels 
en leren de functies 
van elk onderdeel.

Tekeningen op de 
fiets
Bespreking van de 
verschillende ter-
men 
Posters en voorstel-
lingen van de fiets 
met verschillende 
soorten materialen

Aanvullende hints, media, nuttige links
https://youtu.be/qX2E1Cfn4cU
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 3: 
DUURZAAM 
MOBILITEIT:
Het belang van 
het gebruik van 
de fiets voor de 
gezondheid en 
het milieu

• Open discussie over het milieu.
• Bespreking van de door verschillende vervoermiddelen veroorzaakte 

luchtverontreiniging
• De middelen en manieren identificeren die worden gebruikt om zich van 

huis naar school, in de buurt en in de stad te verplaatsen.
• Analyseren en vaststellen hoe kan worden ingegrepen om de gezond-

heid van het milieu en de mensen te verbeteren.

• De leerlingen bestu-
deren en bediscus-
siëren de aspecten 
en effecten die ver-
vuiling kan hebben 
op de gezondheid 
van de mens en de 
planeet.

• Zij onderzoeken de 
middelen die zij en 
hun gezinnen gebrui-
ken om zich in de 
buurt en de stad te 
verplaatsen.

Statistische onder-
zoeken
Creatie van ideo-
grammen en histo-
grammen

Aanvullende hints, media, nuttige links:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile#:~:text=L‘espressione%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%20indica,l‘inquinamen-
to%20atmosferico
https://youtu.be/TVW1Fe4OKI8
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 4: 
Klasse 3A -4A

STOP EMOTI-
CON

• Download de toepassing „Stop Mo“ om geanimeerde films van foto‘s te 
maken.

• Stop emoticon en de realisatie fases kennen.
• Weten hoe manuele productietechnieken te coördineren met digitale 

hulpmiddelen (bv. eenvoudige decors maken met papier of gerecycleer-
de materialen, tekenen en uitknippen).

• Leerlingen leren digi-
tale vaardigheden, in 
dit geval geanimeer-
de films maken.

• Leerlingen verster-
ken creatieve, artis-
tieke en expressieve 
vaardigheden

Foto‘s, tekeningen, 
kleuren, camera

Aanvullende hints, media, nuttige links
https://www.youtube.com/watch?v=7nsSaneA9m0 (Italian language)




