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BEELDENDE ACTIVITEIT: vriendenbus/-trein prikken 

Materiaal: 
- Priknaalden en prikmatjes 
- Afbeelding van een bus/trein (1x gewoon, 1x gespiegeld) met minstens 5 ramen. 
- Een langwerpige kartonnen verpakking 
- Kleurpotloden/wasco’s/verf… 
- Foto’s van kinderen in de klas 
- Speelgoedauto en speelgoedbus 
- Scharen 

 

Locatie: 
Aan een tafel. 
 
Thema:  
Duurzame mobiliteit, voertuigen 
 
Achtergrondinformatie: 
Heel wat kleuters kennen meestal de bus/trein als voertuig uit het straatbeeld, of van 
schooluitstapjes,… Er zijn weinig kinderen voor wie de bus/trein een dagdagelijks 
transportmiddel is om afstanden te overbruggen. Hebben de kinderen wel door dat je met 
de bus/trein heel wat meer mensen kan meenemen dan met de auto? 
 
Verloop van de activiteit: 
 INLEIDING 
 Laat de kleuters de speelgoedauto zien. Laat de kinderen nadenken over hoeveel 

kindjes er in de auto mee kunnen/mogen rijden. Laat daarna de bus zien en stel 
dezelfde vraag. Met welk voertuig kunnen ze de meeste vriendjes meenemen? 

 VERLOOP 
- De kleuters versieren hun bus/trein met een plastische techniek. 
- Nadien worden de ramen uit 2 bussen geprikt. De grotere kinderen kunnen de bus 

ook zelf uitknippen.  
- De kleuters krijgen een blad met foto’s van alle kinderen van de klas. Ze knippen op 

de lijnen de foto’s van hun vriendjes uit. 
- De foto’s worden aan de achterzijde tegen de bus/trein gekleefd. 
Tip: 
- Hou er rekening mee dat sommige kinderen minder populair zijn en misschien weinig 

gekozen worden om mee in de bus te zitten. Je kan opteren om de bus/trein iets 
langer te maken of te kiezen voor een bus/trein als groepswerk waarbij elk kind een 
raam uit prikt en zijn eigen foto in kleeft. 
SLOT 
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Je kan met witte tape een straat/treinspoor kleven doorheen de klas naar de plek 
waar de bussen uitgestald zullen worden. De bussen/treinen rijden naar hun 
bestemming.  
 
 

Doelen: 
Muzische vorming 
BEELD: 1.2 – 1.4 

Wereldoriëntatie 
MENS: 3.4 – 3.5 

 
 


