
‘Blijf in uw kot’ is de hoofdregel in deze coronatijden, maar ‘blijf bewegen’ is minstens even belangrijk. 
De ‘berenjacht’ is intussen een begrip geworden. De meeste kinderen zoeken al wandelend naar 
knuffelberen achter de ramen, maar het kan absoluut ook met de (loop)fiets. Hoe meer je kleuter oefent 
met de loopfiets, hoe sneller en beter hij later kan fietsen. De VSV heeft enkele ‘fietsspelletjes’ verzameld 
die je tijdens je berenjacht kan doen.

FIETSVAARDIGHEIDSSPELLETJES IN 
CORONATIJDEN (KLEUTERS)

Fietsvaardigheidsspelletjes VOOR OUDERS

Vertel je kleuter(s) het verhaal ‘Wij gaan op berenjacht’ (Helen Oxenbury) of toon het via 
https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc als je het boek niet hebt. Ga nadien op berenjacht in 
je buurt met de (loop)fiets. Je kan bijgevoegd ‘telblad’ gebruiken om de beren te tellen. Geef je kleuter(s) 
onderweg ook één of meerdere opdrachten die gelinkt zijn aan het verhaal (laat je fantasie de vrije loop): 

• Fiets door het gras (want dat is moeilijker dan op een voetpad). Als het gras te hoog is, stap je
naast je fiets.

“We fietsen door het hoge gras.”

• Neem een aanloop, zwier je benen omhoog en probeer zo ver mogelijk uit te bollen zonder de grond
te raken (vanaf een zelfgetekende krijtlijn of paaltje of brievenbus).

We steken de rivier over en je voeten mogen niet nat worden.”

• Slalommen maar (tussen paaltjes of steentjes die je hebt gelegd of krijtstippen die je hebt getekend).
“We fietsen door het bos tussen de bomen.”

• Fiets rechtdoor tussen een smalle strook (bijvoorbeeld in de smalle goot, of op één rij voetpadtegels,
of tussen twee krijtstrepen die je hebt getekend)

“Opgelet, je fietst nu door de smalle ingang van de berengrot!”

• Fiets zo traag als je kan.
“De beer is nu vlakbij dus we moeten sluipen.”

• Stop zo snel mogelijk als je een beer ziet.
“Oh neen, we hebben de beer gevonden!”

Veel fiets- en telplezier! 

Foto’s zijn altijd welkom op verkeeropschool@vsv.be!


