
 

Speuren naar verkeersgeluiden
Geluidenspeurtocht binnen het thema verkeer
Brrroem, toettoet, tingeling. Allemaal geluiden die iets te maken hebben met
het verkeer. We gaan lekker naar buiten en luisteren heel goed. Lukt het ons
om al deze geluiden te vinden?

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
Motorische ontwikkeling: Grove motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Wereldoriëntatie
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
geluidenspeurtocht (zie bijlage)
stickers
evt. toeter

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert tijdens deze activiteit de sensomotorische motoriek. Het kind luistert naar de verschillende
geluiden in het verkeer en koppelt deze geluiden aan een bepaald woord of beeld. Dit stimuleert zowel de
cognitieve ontwikkeling als de wereldoriëntatie van het kind. Samen wandelen jullie buiten (grove motoriek)
en luisteren jullie naar de geluiden. Tijdens de activiteit praten jullie over de verschillende geluiden die
jullie horen. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling.

Voorbereiding
Print de geluidenspeurtocht (zie bijlage). Het ligt aan het aantal kinderen hoeveel je er print.

Luisteren maar!
Bespreek van te voren met de kinderen alle plaatjes op de speurtochtvellen. Wat zie je op de plaatjes en
wat voor geluid maakt het? Ga daarna met de kinderen een wandelingetje maken in de buurt en vertel dat
ze heel goed moeten luisteren of ze de geluiden van de plaatjes kunnen horen. Horen ze het geluid? Dan
mogen de kinderen een sticker achter het geluid plakken op het speurtochtvel. Het geeft niet als niet alle
geluiden worden gevonden. Niet elk kinderdagverblijf staat in de buurt van een trein en trambaan bijv. Laat
de kinderen aan het eind van de wandeling ontdekken welke geluiden er niet gehoord zijn. Laat ze
proberen deze geluiden zelf te maken. Ook dat is een sticker waard.
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