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Groen-oranje-rood 

OPSTELLING 

Materiaal: 
• verkeerslicht 
• stevig zwart papier 
• kleurpotloden, wasco’s of verf: 

rood, groen, oranje 
• zwart koordje 

Afmetingen verkeerslicht: 
• breedte: 15 cm 
• lengte: 42 cm 
• cirkels: 10 cm 

VERLOOP VAN DE LES 

Oefening 2: Bewegingsopdracht 

VOORBEREIDENDE OEFENINGEN 
Oefening 1: Herkennen van de kleuren 
Gebruik in de klas een verkeerslicht met de kleuren 
rood, oranje en groen. In het vertelhoekje duid je de 
verschillende kleuren aan en laat je de kleuters de 
kleuren benoemen. 
Vraag aan de kleuters wat ze moeten doen als het 
rood of als het groen is. Is er naast de groene en 
rode kleur nog een andere kleur? 
Vertel de kleuters dat er verkeerslichten bestaan 
voor voetgangers (enkel rood en groen) en voor 
auto’s, fietsers, vrachtwagenchauffeurs, bussen, 
motors… 

Oefening 2: Bewegingsopdrachten 
De kleuters staan allemaal recht in een kring. De 
leerkracht duidt een kleur aan. 
• Op groen stappen ze ter plaatse. 
• Bij rood stoppen de kinderen met stappen. 
• Bij oranje maken ze een pas-op gebaar door de 

wijsvinger naast het hoofd te houden. 

De kleuters kunnen het stop-, stap- en pas-op- 
gebaar linken aan de kleuren van de verkeerslichten. 
• Bij rood steken ze een stophand uit. 
• Bij oranje brengen zij de wijsvinger naast het 

hoofd. 
• Bij groen stappen de kleuters ter plaatse. 
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2x 30 min. 
Kleuters zijn dol op versjes. Daarom zijn ze een 
handig instrument om op een speelse manier 
rond het thema verkeer te werken. Voor deze les 
gebruiken we een versje over de verkeerslichten. 

Rood in de top 
Groen onderaan 
Rood zegt stop 
Groen zegt gaan 
Oranje, oranje 
Wil dat je staat 
Ook al ben je misschien 
Al veel te laat 
Rood in de top 
Groen onderaan 
Rood zegt stop 
Groen zegt gaan 

(Scriptie ‘Kleuters en veilig verkeer’ 
door Wendy Bernaerd) 



 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

Oefening 3: De juiste bewegingen 
Alle kleuters gaan zitten en de begeleider zegt het versje op. 

De kleuters luisteren goed. Ze vertellen welke kleuren er in het versje voorkomen.
 
De juf herhaalt het versje nog eens en toont de bijhorende bewegingen.
 

Rood in de top (wijzen naar het verkeerslicht dat op rood staat) 
Groen onderaan (wijzen naar het verkeerslicht dat op groen staat) 
Rood zegt stop (stophand uitsteken) 
Groen zegt gaan (ter plaatse stappen) 
Oranje, oranje (wijzen naar het verkeerslicht dat op oranje staat) 
Wil dat je staat (recht gaan staan) 
Ook al ben je misschien (hand voor je mond) 
Al veel te laat (schuddende beweging met de hand naast het hoofd) 
Rood in de top (wijzen naar het verkeerslicht dat op rood staat) 
Groen onderaan (wijzen naar het verkeerslicht dat op groen staat) 
Rood zegt stop (stophand uitsteken) 
Groen zegt gaan (ter plaatse stappen) 

Oefening 4: Knutselen van een verkeerslicht 
• Snij een rechthoekige vorm uit stevig zwart papier en 

knip hieruit drie gelijke cirkels. 
• Op één kant van de cirkels kleef je een wit papier. 
• De kleuters kleuren de drie cirkels in rood, oranje en 

groen. 
• Maak in elke cirkel bovenaan en in het vast papier 

boven de cirkeluitsnijding een gaatje. Verstevig deze 
gaatjes met een verstevigingsringetje of plakband. 

• Neem een zwart koordje en steek het door het gaatje 
van de cirkel. Daarna steek je de twee uiteinden van het 
koordje in het gaatje boven de cirkeluitsnijding. Maak 
het koordje achteraan vast. 

• Hang de lichtjes in de juiste volgorde. De kleuters 
kunnen zelf het lichtje omdraaien. 

UITBREIDING 

In de klas breng je getekende verkeerslichten in een plastiek mapje aan op de grond. Elk verkeerslicht toont een andere 
kleur. De kleuters voeren de bewegingen uit van het versje als ze voorbij een verkeerslicht komen. 
• Bij groen stappen ze eventjes ter plaatse. 
• Bij oranje wijzen ze naar de kleur. 
• Bij rood stoppen ze eventjes. 

Zijn er in de schoolomgeving verkeerslichten, ga die dan zeker bekijken met de kleuters en laat hen vertellen wat er 
gebeurt als het licht op groen, oranje of rood staat. 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

• In de klas leren we over de verkeerslichten en de kleuren groen, oranje en rood. 
• Wanneer je zelf onderweg bent met je kleuter (te voet, met de fiets of met de wagen), maak hen dan 

ook even attent op de kleur van het verkeerslicht en op het gedrag van de weggebruikers. Vertel je 
kleuter waarom je stilstaat bij het rode licht, je door mag als het groen is, maar dat je ook dan nog 
heel oplettend moet zijn. 

• Respecteer zelf altijd het rode licht, ook als voetganger en fietser. 
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