
Een hoorspel met de fiets

De fiets, een veel gebruikt vervoersmiddel in Nederland. Maar behalve fietsen kun 
je je ook volop verwonderen rondom de geluiden die een fiets kan maken. Met deze 
download kunnen jouw kinderen aan de slag met de fiets en ontdekken ze dat de 
fiets naast een handig vervoersmiddel ook een muziekinstrument kan zijn. 

Doelgroep
Midden- en bovenbouw | plusgroepen

Benodigdheden
Kopieën van de bijlagen per groepje
Eén fiets per groepje
Papier en schrijfgerei per groepje

Introductie van hoorspel
Als intro kan naar Bananenspil – Erika Terpstar Luisterboek gekeken worden.  
https://www.youtube.com/watch?v=UX2X1Ei_Fl0
Een leuke en leerzame manier hoe geluiden en intonatie een verhaal levend kunnen 
maken.

Activiteit
1. Per groepje gaan de kinderen (max. 4) aan de slag met het ontdekken van de 
verschillende geluiden die een fiets kan maken. Ze schrijven zoveel mogelijk 
geluiden op die je met een onderdeel van een fiets kunt maken. Hiervoor kan de 
eerste bijlage gebruikt worden.
2. Vervolgens gaan ze aan de slag met een verhaal. Het verhaal moet een inleiding, 
kern en slot hebben. Je kunt de kinderen een thema laten bedenken, maar je kunt 
ook  zelf een thema aanreiken voor het verhaal. In het verhaal moeten zoveel 
mogelijk woorden en gebeurtenissen zitten die m.b.v. een geluid van de fiets 
ondersteund kunnen worden.
3. De kinderen gaan kijken waar ze in hun verhaal de geluiden van de fiets (stap 1) 
kunnen verwerken. Op deze manier maken ze een hoorspel. Ze verdelen de taken 
wie het verhaal voorleest en wie welke geluiden gaat maken. Hiervoor kunnen ze de 
tweede bijlage gebruiken.
4. De kinderen presenteren hun hoorspel aan de groep.

Integratie bij het vak verkeer en woordenschat
Vooraf aan deze opdracht kan een les gegeven worden over de fiets. Welke 
onderdelen zitten er aan je fiets. Wat is de functie ervan? Hoe heten ze? Zitten de 
onderdelen op alle fietsen? Welke soorten fietsen zijn er? Etc.

Bron afbeeldingen 
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Ken jij onze website al?

www.iederzijntalent.com

Op www.iederzijntalent vind je allerlei praktische downloads die direct inzetbaar zijn 
in de groep bij vakgebieden zoals spelling, rekenen, taal, creatief denken en 
kennismaking.

Je vindt ook een Handreiking Executieve Functies (OB & MB/BB). Deze helpt jou de 
kennis op het gebied van executieve vaardigheden te vergroten. De handreiking 
ondersteunt jou bij het helpen groeien van kinderen in executieve functies. 
Daarnaast hebben wij diverse aanvullende en verdiepte downloads gemaakt bij de 
handreiking.
Neem gerust eens een kijkje!
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Wat maakt geluid? Hoe klinkt dat geluid?

Bijlage 1: Geluiden van de fiets
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Bijlage 2: Hoorspel

✓ Schrijf in de blauwe balk de tekst van het verhaal en zet op de witte balk 
eronder welk geluid erbij hoort van de fiets. 

✓ Geef op een handige manier aan wie welk geluid maakt. 
✓ Bedenk een passende titel bij het verhaal; schrijf deze op de bovenste balk
✓ Degene die het verhaal voorleest, doet dat rustig en zorgt dat er tijd 

genoeg is (niet teveel, maar ook niet te weinig) voor het geluid.
✓ Zorg met elkaar voor één geheel.
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