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Kartonnen boek met 7 bladzijden. Iedere bladzijde heeft een tandwiel of een grote schuif 

 

Over interessante voertuigen, op weg in dit stoere boek. Stoer omdat het er zo uitziet en omdat het 
past bij kleine stoere meisjes en jongetjes die dolgraag in de raket, de onderzeeboot of de fraaie gele 
taxi zouden willen instappen. Of die gezellig naast de wormen in de prachtige roze limousine willen 
zitten pronken of de likkebaardende muis meehelpen met een blok kaas ophijsen in zijn hijskraan. 
Bij ieder voertuig verander je iets door aan een tandwiel te draaien of een schuif omhoog, omlaag 
of opzij te trekken. Door te ontdekken wat er dan verandert praat je gemakkelijk honderduit. Best 
mogelijk dat er dankzij dit boekje auto-freakjes in de dop geboren worden. 

Voor oudere dreumesen en peuters 
(vanaf 1,5 jaar en nog lang daarna) 
Dreumesen weten hoe je in een boek moet bladeren en weten 

soms nog sneller dan wij hoe al het extra’s werkt dat bij dit boek 

is bedacht. Met hun vingertjes priegelen ze even zus en even 

zo en, ja hoor, de wielen van de tractor draaien en de kippen 

leggen eieren. Er verschijnt een enorme vlam uit de uitlaat van 

de raceauto en bij de neushoorn komen er juist bloemetjes uit 

de scooter. Gewoon een kwestie van onderzoeken. Hun fijne 

motoriek moet dan wel voldoende ontwikkeld zijn, dus misschien 

moet je ze wat helpen als er te hard getrokken en geduwd wordt. 

Peuters vinden deze acties vast en zeker ook nog een uitdaging, 

maar die zullen wat in het boek te zien is minstens net zo 

interessant vinden. Ze herkennen de meeste voertuigen en 

kunnen er al heel wat over zeggen, evenals over al die dieren in 

hun rol van bestuurders en passagiers.

Voorbereiding
Denk vooraf na over wat dit boek te bieden heeft en hoe het bij 

welke kinderen past. Als een kind er zelf mee bij jou komt, blijkt de 

interesse al. Soms zijn het juist de kinderen die graag actief zijn, 

die je met dit boek vooral een plezier doet. 

• Met een klein groepje kinderen die al wat ouder zijn geven 

de prenten vanzelf gespreksstof. Je bekijkt vooraf zelf alle 

voertuigen goed om beter in te kunnen gaan op wat ze 

allemaal ontdekken en waar ze opmerkingen over maken. 

En je ziet zelf ook van alles waar je ze opmerkzaam op kunt 

maken. 

• Er zijn veel details en er is allerlei grappigs dat je moet 

snappen, bijvoorbeeld: wat doet die visser op de vissersboot 

met die pan en hoe maakt dat vliegtuig figuren in de lucht en 

wat zal de muis met die blok kaas gaan doen. Hoe daag je ze 

uit om dat allemaal te begrijpen door een opmerking of een 

goede vraag te stellen waar ze bij na moeten denken.

• Grappig is dat de voertuigen nauwkeurig getekende en 

herkenbare elementen hebben van bestaande modellen en 

merken en dat de illustrator daar van alles bij fantaseert. 

Zo wordt de Formule 1 raceauto uit de vijftiger jaren een 

speels wortelracewagentje. De groene Britse Woody toert 

volgepakt met een konijnenfamilie en het dak vol koffers naar 

hun vakantiebestemming en de roze Amerikaanse Cadillac 

verandert in een luxe Limousine. 



Introductie
Als kinderen dit boek zien is het thema meteen duidelijk. Een korte introductie is toch zinvol, zeker bij peuters die al een en ander kunnen 

vertellen over voertuigen. 

Voorlezen 

In dit boek staat geen tekst. Voorlezen van dit boek betekent vooral: handelen, goed kijken, aanwijzen, benoemen, vertellen en gesprekjes 

voeren. 

• Het is niet moeilijk om dit boekje interactief voor te lezen. Je let vooral op hoe de kinderen verbaal en non-verbaal ergens je aandacht 

voor vragen. Daar sluit je bij aan.

• Met de jongsten bekijk, speel en lees je dit boek individueel. Zij zullen zelf heer en meester willen zijn van het boek en jij volgt ze. Je 

bent vooral bezig met draaien en schuiven en samen plezier hebben over het effect daarvan. Je wijst wat aan en brengt dat onder 

woorden: zo zien we een robot. En nu zien we weer een andere robot. Doe de geluiden van de voertuigen na. 

• Met peuters kun je een hoop verschillende onderwerpen ter sprake brengen: hoe zit dat met die kippen op de tractor? Als je de 

verkeerde kant op draait met het tandwiel, gaan de eieren terug in de kip. Dat is wel een beetje raar. Moet je naar boven of naar 

beneden draaien? Hoe laat je de raceauto snel of langzaam rijden? Welke passagiers zitten te wachten tot de tram komt? Waarom 

zegt het meisje bij de raket: ‘1, 2, 3 go!’?. Hoe zien de robots eruit in de raket en het ruimtevaartuig? Er komen heel wat woorden en 

begrippen aan bod! 

• Hoe rijdt die speelgoedauto
Doel: je laat kinderen nadenken over wielen en roept zo 

voorkennis op over voertuigen 

 » Er is vast rijdend en rollend materiaal in de groep, het 

speellokaal of buiten waar de kinderen regelmatig op 

rondrijden. Gebruik zo’n moment om te praten over 

het voertuig waar ze op zitten. Hoe komt het dat hij kan 

rijden? Hoe werken die wielen eigenlijk? Laten we eens 

goed kijken. Wat hebben jullie nog meer met wielen? Zo 

maak je een mooi bruggetje naar het boek.

Activiteiten 
Door na het voorlezen een betekenisvolle activiteit te doen, zorg je voor nog meer plezier en meer verwerking. 

• Op het land, in de zee en in de lucht 
Doel: kinderen categoriseren voertuigen en woorden en 

begrippen krijgen meer betekenis 

 » In het boek rijden er voertuigen op de grond, varen in het 

water of gaan de lucht in. Neem het boek er nog eens bij 

en laat de voertuigen zoeken die in die omgeving horen. 

Zoek op Internet naar foto’s of filmpjes om deze begrippen 

van de categorieën nog dichter bij te brengen, bijvoorbeeld 

van het afschieten van een raket, een autorace en een 

hijskraan aan het werk.n. 

• Wie gaat er mee op weg?
Doel: door na te spelen versterken kinderen op een krachtige 

manier hun beleving van het boek 

 » In dit boek zie je allerlei dierfiguren die de voertuigen 

besturen of die meerijden als passagiers. Genoeg beelden 

voor leuke spelprikkels. Verzamel een berg knuffels van 

dieren en zet een aantal speelgoedauto’s klaar. Wie gaat 

er mee in deze auto en wie mag er in de laadbak of op 

de tractor? Blijf in gesprek met de kinderen, ben niet te 

leidend en herhaal woorden en begrippen.  

 

 

• De wielen van de bus
Doel: door te zingen schep je al sfeer en voorleesplezier bij de 

start van het voorlezen 

 » Je laat het boek zien en draait aan het tandwiel aan de 

zijkant, zodat de wielen gaan draaien. Zing een variant op 

het liedje De wielen van de bus en maak er bewegingen 

bij: ‘De wielen van de tractor draaien rond en rond, rond en 

rond, de wielen van de tractor draaien rond, als de tractor 

gaat rijden…’ 
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