Wijzer door het Verkeer, groep 3 – Antwoorden
Les 1 loop je goed?

Les 4 mijn fiets is goed

Les 7 zo val je op

1. De stoepen links en rechts van de

1. De volgende dingen in de tekening

1. Kruisjes bij de tekeningen 2 en 3.

weg zijn grijs gekleurd.

zijn geel gekleurd:

Roos hoort op de stoep, links of

•

koplamp

lichtgekleurde kleding, links op de

rechts van de weg.

•

reflecterende strepen in de

stoep.

banden

Foto 2: het kind met de

2. Het fietspad rechts van de weg is

2. Foto 1: het kind met de

oranje gekleurd.

•

reflectoren in de trappers

lichtgekleurde kleding, links op de

Sil hoort op het fietspad.

•

onderste gedeelte van het

weg.

achterspatbord

Foto 3: de fietser met de oranje jas,

3. De stoep rechts van de weg is grijs
gekleurd.

De volgende dingen in de tekening

rechts op de weg.

Tim hoort op de stoep, rechts van

zijn rood gekleurd:

Foto 4: de fietser met reflectoren in

de weg.

•

het achterlicht

•

de reflector op de bagagedrager

4. Het fietspad (links) is rood gekleurd

zijn fietsbanden.
3. Hardloopster: fluorescerend vest,

en het voetpad (rechts) is grijs

2. fout; goed; fout; fout

reflecterende band om de arm.

gekleurd.

3. Tekening linksboven: rode rondjes

Jongen: gele bodywarmer.

Sil en Tim horen op het voetpad.
5. Bas hoort in de berm, rechts van de
weg.

om de handremmen.
Tekening rechtsboven: rode pijl
naar de bagagedrager.

Meisje op de fiets: fietsvlaggetje,
reflector, koplamp, tas met reflector
4. Kleding van het meisje: licht

Tekening linksonder: rode rondjes

gekleurd.

Les 2 mag ik over?

om de handremmen en een rood

Kleding van de jongen: donker

1. De nummers 2, 4, 5 en 8 mogen

rondje om de koplamp.

gekleurd.

gaan.

Tekening rechtsonder: rode rondjes

De nummers 1, 3, 6 en 7 mogen

om de handremmen en een rood

Les 8 doe het goed

niet gaan.

rondje om de fietsbel.

1. Tekening 1: kruis bij het kind links
(korte broek en t-shirt).

2. Tekening 1: het meisje op het
zebrapad op de eerste tekening

Les 5 fiets je goed?

Tekening 2: kruis bij het kind rechts

doet het niet goed.

1. De lijn moet achtereenvolgens langs

(regenjas).

Tekening 2: de jongen op het

de volgende plaatjes:

zebrapad op de tweede tekening

•

doet het wel goed.
Tekening 3: het meisje op het
zebrapad op de derde tekening doet
het wel goed.

•

(felgekleurde jas en broek).

linksboven, midden links,

Tekening 4: kruis bij het kind links

midden rechts, rechtsonder.

(felgekleurde jas en broek).

op de rechterbladzijde: midden

Tekening 5: kruis bij het kind rechts

links, rechtsboven, midden

(geen wapperende sjaal).

rechts, rechtsonder.

Tekening 6: kruis bij het kind links

Les 3 naar de overkant
1. 2; 3
6; 1
4; 5
2. Een rood rondje bij de volgende
foto’s:

Tekening 3: kruis bij het kind rechts

op de linkerbladzijde:

(muts, handschoenen, dikke

Les 6 er komt iets aan
1. Een rode lijn naar de

kleding).
2. Een rood rondje bij de volgende

verkeerssituatie linksonder, de

foto’s:

hond, de ambulance, de

•

rechtsboven

vrachtwagen.

•

linksonder

•

rechtsboven

Een groene lijn naar de automobilist

Een groen rondje bij de volgende

•

midden links

die zegt ‘ga maar voor.’ en de

foto’s:

•

midden rechts

verkeerssituatie rechtsonder.

•

linksboven

•

rechtsonder

•

rechtsonder

Een groen rondje bij de volgende
foto’s:

2. Van boven naar beneden:
b, c, a

3. Eigen antwoord 1, bijvoorbeeld
tekening van zonnig weer.

•

linksboven

Eigen antwoord 2, bijvoorbeeld

•

linksonder

tekening van mistig weer.
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Les 9 een bord praat ook
1. Er staan rondjes om de volgende
borden:

Les 11 kan dat spel op de
stoep?

Les 15 het teken zegt iets

1. Lijnen van ‘dat kan daar niet goed.’

2. Het licht is groen gekleurd.

1. Het licht is rood gekleurd.

•

bord bij de parkeerplaats

naar tekening 1 en tekening 4.

3. De strook is voor Lot.

•

bord van de bakker

Lijnen van ‘dat kan daar wel goed.’

4. Lijn van tekening 1 naar het

•

bord van de snackbar

naar tekening 2 en 3.

•

ijshoorn op de stoep

•

bord ‘Te koop’

•

bord met de bouwhelm

•

straatnaambord

Les 12 waar speel jij?

•

bord bij de bosjes

1. Eigen antwoord: groene rondjes om

•

bord bij de lantaarnpaal

wat er in de buurt wel kan en rode

Kruis bij het bord bij het fietspad,

•

bord bij de bushalte

rondjes om wat er in de buurt niet

de etalagetekst ‘bakker’, de vrouw

kan.

met kind linksonder, het bord bij de

2. Lijn van tekening 1 naar het
verkeersbord met de kinderen.

2. Foto links: de cijfers 1 en 2.
Foto rechts: de cijfers 3 en 4.

verkeersbord midden onder.
Lijn van tekening 2 naar de
tekening rechtsonder.
Lijn van tekening 3 naar de

2. Eigen antwoord: ingekleurd wat het

tekening linksonder.
5. Tekening 1:

parkeerplaats, het waarschuwings-

Lijn van tekening 2 naar de zak met

kind in de buurt wil hebben of een

bord, de haaientanden.

frites.

tekening van wat het kind in de

Tekening 2:

Lijn van tekening 3 naar het

buurt wil hebben

Kruis het het bord bij het voetpad,

verkeersbord met het hert.

3. Rondjes om de letters k, n, a, p, h,

de etalagetekst ‘slager’, de vrouw

Lijn van tekening 4 naar het

o, o, r

met het kind midden onder, het

verkeersbord met de auto.

Je leest: knap hoor.

bord bij de bushalte, het stop-bord,

3. 4; 1; 3; 2.

de stopstreep.

Les 13 een dier op de weg!
Les 10 borden voor jou
1. Lijn van Kim naar foto 2.
Lijn van Han naar foto 3.
Lijn van Jos naar foto 1.
2. lopen

1. Foto 1: los
Foto 2: vast
2. Lijn van het hert naar de foto in het
middelste foto.
Lijn van de ruiter naar de foto

Les 16: nog meer tekens
1. Jim en Sil; An
Jo; Wil
Lars; Wies
2. Rij 1 = het kind in het

fietsen

rechterfoto.

rechterplaatje is gekleurd.

spelen

Lijn van de eend naar de foto

Rij 2 = het kind in het linkerplaatje

linkerfoto.

is gekleurd.

3. Tekening 1:
Rondjes om de jongen op het

3. 1. blind

Rij 3 = de kinderen in het

voetpad en de automobilist op de

2. veilig

weg.

3. eenden

rechterplaatje zijn gekleurd.

Kruisjes bij de wandelaar op het

4. paard

Les 17 samen lopen

fietspad, de man met hond op het

5. helpt

1. De groep doet het goed bij de

grasveld

6. lijn

Tekening 2:

Je leest: dieren.

plaatjes 1, 4, 6, 8 en 10.
2. Je leest: zo hoort het.

Rondjes om de fietser op het
fietspad, de automobilist op de weg,

Les 14 die zijn groot!

Les 18 samen in de bus

de ruiter op het ruiterpad.

1. Jon: wolk nummer 3.

1. 5

Kruisjes bij de fietser op het

Siem: wolk nummer 2.

4

voetpad en de wandelaars op de

Saar: wolk nummer 1

2

weg.

2. 1; 3
6; 5
2; 4

3
1
2. eten; tas
wachten; duwen
stoep; spelen
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