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LESBLAADJE 1

Zeppe & Zikki zijn in de fi etswinkel. 

Ze staan voor een rek met allerlei helmen. 

Waauw, zoveel keuze. Zeppe & Zikki proberen een aantal helmen. ‘Volgens mij zijn er maten in’, 

zegt Zikki. ‘Maatje, zal ik voor jou het juiste maatje zoeken. Hahahaha’, lacht Zeppe.

Rangschik  onderstaande helmen van klein naar groot. Geef ze een nummer van 1 tot 4.  

Begin bij 1 voor de kleinste helm en eindig bij 4 voor de grootste helm. 
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LESBLAADJE 2

Zeppe & Zikki gaan fi etsen met enkele vrienden.

Ze hebben helmen uitgekozen die echt bij hun vriendjes passen. Weet jij wie welke helm draagt? 

Verbind de helm en het bijhorende dier met elkaar.
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LESBLAADJE 3 

Kan je zelf ook een keileuke helmen bedenken? Teken je helm hieronder.
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LESBLAADJE 4 

Zeppe & Zikki lezen een verhaaltje in een boekje over de helm, 

maar de zinnen staan door elkaar. Kan jij de zinnen in de juiste volgorde ze� en?

 Het is mooi weer. 

 Ik zet mijn fi ets terug in de garage.

 Ik zoek mijn helm.

 Ik rijd lekker rond met de fi ets.

 Ik zet mijn helm op.

 Ik zet mijn helm af.

Ik zet mijn helm af. 
Ik rijd lekker rond met de fi ets?
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LESBLAADJE 5

Welles, nietes. Zeppe & Zikki maken ruzie over de helm. 

Kan jij hen helpen? 

         WAAR  NIET WAAR

Fietshelmen bestaan in vele kleuren en maten.  

Mama’s en papa’s mogen geen fi etshelm dragen.  

Een fi etshelm beschermt ook je knieën.  

Een fi etshelm zet je alleen op als het regent.  

Je fi etshelm zet je op voor je gaat fi etsen.

On the catwalk…YEAH!
Parijs, Milaan, here I come !
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LESBLAADJE 6

Omcirkel de volgende woorden in deze woordenmix: 

helm – hoofd – zeppe – zikki – stuur – veilig – verkeer – fi ets – ongeval

 HOOFD        verkeer

    zeppo

 kever       zikki
   verkeerd

  veilig       HELM
     voelig

       STIEF

           hoorn
  zeppe

     roest

        ongeval
omgevallen

     zippi    stuur    

  FIETS

Daar breek ik mijn 
hoofd niet over.

Ah nee, want je hebt 
je helm op. Hahaha!


