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1. De fiets 

Het frame (zeg freem) 
Dit zijn de buizen van de fiets. 
Ze zijn van ijzer. 
Ze maken de fiets sterk. 
Het frame is rood. 

Het stuur 

De trapper 

Het zadel Het wiel 
In het wiel zitten spaken. 
De spaken maken het wiel 
sterk. 

 Op de tandem (tendum) 
Een tandem is een fiets 
voor twee mensen. 
Er zijn vier trappers. 
Zo kun je lekker hard. 

De bakfiets 
Wil je veel meenemen? 
Dan is een bakfiets handig. 
Er past van alles in: dozen, bood-
schappen, kinderen en een hond. 

De racefiets 
Houd je van sport? 
Wil je lekker hard? 
Neem dan de racefiets. 



 

2. De auto 

 

 

Op weg 
Een auto heeft een motor. 
De motor laat de wielen rond -
draaien. 

De pomp 
De motor drinkt benzine. 
De auto stopt bij de pomp. 

Vol 
Er zijn veel auto’s op de weg. 
De weg is vol. 
De auto’s staan stil. 
Er staat een lange rij. 
De auto’s staan in de file. 

 De bon 
Els reed te hard. 
Ze zag de flitspaal niet. 
Die maakte een foto. 
Els krijgt een dikke bon. 
Ze is niet echt blij, 
maar lacht toch. 
 



3. De brommer 

Snel 
Frank heeft een brommer. 
Een brommer gaat snel. 
Frank rijdt overal tussen door. 

De motor 
Een brommer heeft een motor. 
Ook die drinkt benzine bij de pomp. 
De benzine gaat in de tank. 

De scooter (zeg: skoeter) 
Een scooter is een brommer zonder 
trappers. 
Je zet je voeten op een soort plank. 
Op een scooter draag je een helm. 

Helm 
Frank doet een helm op zijn hoofd. 
Zo is zijn hoofd goed beschermd. 

De snorfiets 
De snorfiets is een langzame brommer. 
Je mag zonder helm rijden. 
Ook rijdt een snorfiets op het fietspad. 



4. De vrachtauto 

Laden en lossen 
De vracht gaat in de laadbak van de vracht-
auto. Dat noem je laden. 
De vrachtauto vertrekt. 
Later gaat de vracht eruit. Dat noem je lossen. 

Vracht 
Ger rijdt op een vrachtauto. 
In zijn laadbak heeft hij bloemen 
Dat is zijn vracht. 
De vracht kan van alles zijn: schoenen, 
groente, tonnen of speelgoed. 

 De container (zeg: kon-tee-nur) 
Laden en lossen is veel werk. 
Op een vrachtwagen staat soms een ijzeren doos. 

Het is een container. Die zit vol vracht. 
Die doos kan er in één keer af. 
De container past ook op een trein en 
op een boot.  

 



5. De ziekenauto 

 

Gewond 
Er staat een auto aan de kant. 
Hij staat tegen een paal. 
De neus van de auto zit in de prak. 
De bestuurder ziet bleek. Zijn hoofd doet pijn. 

 Op de brancard (zeg bran-kaar) 
De mannen van de ziekenauto pakken de brancard. 
Ze leggen de man erop. 
Met riemen binden ze hem vast. 
Ze rijden hem zo de ziekenauto in. 
In volle vaart rijden ze naar het ziekenhuis. 
Ta tu ta tu klinkt het op de weg. 

Ta tu ta tu ! 

Het ongeluk 
Ta tu ta tu, klinkt het op de weg. 
Aan de kant! Er komt een ziekenauto aan. 
Die is op weg naar een ongeluk. 
Het verkeer gaat aan de kant. 
De ziekenauto heeft haast. 

Ta tu ta tu ! 



6. De rollator 

De scootmobiel (zeg: skoet– moo-biel) 
Opa wil harder. 
Hij heeft een scootmobiel. 
Die heeft een motor. 
De motor rijdt op stroom. 
Opa mag op de stoep, maar ook op de 
weg rijden. 

Hulpje 
Oma is oud. Ze loopt moeilijk. 
Ze heeft een beetje hulp nodig. 
Dan is een rollator een handig 
ding. 
Het is zijn twee wandelstokken. 
Wandelstokken met wielen. 

Stoel 
Oma wordt moe. 
Ze knijpt in de remmen. 
Ze stopt en gaat zitten op haar stoel. 
Zo rust ze even uit. 



7. De huifkar 

 

 

Op de bok 
Rien rijdt op een huifkar. 
Het is een kar met een dak van doek. 
Bij mooi weer gaat het dak eraf. 
Rien zit op de bok . 
Het is de houten bank voor op de kar. 
Hij is de koetsier. 
Op de bok ment hij het paard. 
Hij stuurt met de  teugels. 

Door het bos 
Rien neemt mensen mee voor een ritje. 
Hij rijdt door het bos. 
De tocht gaat over een zandpad. 
Het gaat van hobbel de bobbel. 
Na een uur is de tocht voorbij. 
Rien is klaar met werken. 
Het paard is doodmoe. 
Ook heeft het dier dorst. 



8. De bus 

In de stad 
Ruud bestuurt de bus. Hij rijdt door de stad. 
Het is een lijnbus. Hij stopt bij de bushalte. 
Er stappen mensen in en uit.  
Ruud en zijn bus brengen de mensen naar elke 
halte in de stad. 

 

Op reis 
Op reis met een bus. Dat kan. Je gaat naar een ver 
land. Er kunnen veel mensen mee. Je moet lang 
zitten. In deze bus zit je lui. Er is ook tv en een wc. 
De koffers gaan onder in de bus. 

Schoolreis 
Els rijdt ook op een bus. Het is een toerbus. 
Ze rijdt vandaag met kinderen. 
Die gaan op schoolreis. Dat doe je met een toerbus. 
Els rijdt de bus naar een pretpark. 
Dat wordt feest. 



9. De tankauto 

 MELK  MELK 

 De melk 
Henk rijdt op een tankauto. (zeg: tenkauto) 
Hij rijdt naar boer Bol. 
Boer Bol heeft in zijn stal een tank vol melk. 
Henk haalt die melk op. 
Met een slang pompt hij alle melk in zijn auto. 

De fabriek 
Henk rijdt met zijn volle tankauto naar de fabriek. 
Daar gaat alle melk uit de tank. 
In de fabriek wordt van melk van alles gemaakt: 
Melk, slagroom, yoghurt, vla, kaas, ijs en boter. 

Benzine 
Wim rijdt op een andere tankauto. 
In zijn tank zit benzine. 
Dat brengt hij naar het pompstation. 
Wim rijdt kalm. 
Benzine vliegt snel in brand. 

 



10. De race-auto 

 De baan 
Max rijdt niet op de weg. 
Hij gaat veel te hard met deze auto. 
De auto heeft grote, dikke banden. 
Max zit aan het stuur van een race-
auto (zeg rees-auto). Hij is een coureur (zeg; koe-
reur). 
Die rijdt op een race-baan. 

 Over de streep 
Wat gaat dat hard. 
De rook komt van de banden. 
Wat een herrie! 
Max rijdt voorop. 
Houdt hij het vol tot het einde? 
Daar is de streep. 
Er staat een man met een vlag. 
Hij zwaait. Max is de winnaar. 
Er staat een beker voor hem klaar. 
 



11. Filmpje 

Huisje Boompje Beestje 
 Op de fiets naar school 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-
beestje-op-de-fiets-naar-school/#q=op%20de%

20fiets%20naar%20school 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-fiets-naar-school/#q=op%20de%20fiets%20naar%20school
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-fiets-naar-school/#q=op%20de%20fiets%20naar%20school
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-de-fiets-naar-school/#q=op%20de%20fiets%20naar%20school
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Colofon 
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