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Maak je eigen verkeersbord
Duur: 50’
Materiaal:
afbeeldingen van bestaande verkeersborden
per leerling een karton, een blad wit papier, kleurtjes of stiften
Doelen:
de leerlingen herhalen de verschillende soorten verkeersborden en hun betekenis
de leerlingen maken hun eigen verkeersbord
Lesverloop:
• Je vraagt wie er met de fiets of te voet naar school komt.
Daarbij stel je vragen over de verkeersborden die zij onderweg opmerken.
• Je speelt hierop in en vult eventueel aan met informatie over bestaande verkeersborden.
Deze toon je ook, waarbij je de typische elementen zoals vorm en kleur bespreekt.
• Je vertelt dat de leerlingen nu zelf een nieuw verkeersbord mogen bedenken of een bestaand verkeersbord mogen aanpassen.
(Suggesties: een bord om verkeersagressie tegen te gaan,
een bord om fietsers erop te wijzen dat ze hun licht moeten
aansteken, een bord dat aangeeft dat je niet mag babbelen
en fietsen tegelijk …)
• De leerlingen bedenken waarvoor ze een verkeersbord willen ontwikkelen. Ze denken na welke vorm en kleur daarbij van toepassing is.
• Daarna maken ze een schets van hun werk.
• Wanneer ze klaar zijn, tekenen ze in het net op een
wit A4. Het bord kan vervolgens worden ingekleurd.
• Ten slotte wordt het bord op een stevig stuk karton
geplakt.
• De leerlingen stellen hun (nieuwe) verkeersbord
aan elkaar voor!
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Lessuggestie 2:
Reactiespel

Duur: 50’
Materiaal: de kaartjes die bij het reactiespel horen
Doelen: de leerlingen reageren op een vooraf bepaalde manier op medeleerlingen
Lesverloop:
• Je vertelt dat de leerlingen een reactiespel gaan spelen dat met verkeer te maken heeft.
• Je verdeelt de kaartjes. De leerlingen lezen deze aandachtig en proberen ze goed te
onthouden. De bedoeling is dat de ene handeling de andere vlotjes opvolgt.
• Het spel eindigt wanneer een leerling ‘Helm op, fluo top!’ zegt. Dan draai je eventueel nog
het liedje dat bij het spel hoort:
• www.youtube.com/watch?v=TklMOMGXg6c
(Suggestie: kijk ook op www.helmopfluotop.be voor meer info.)

Als de juf zegt dat jullie gaan
beginnen met het spel …

Wanneer iemand toetert …

dan zeg jij: ‘Toettoet!’

dan doe jij alsof je een auto bent en rij je
rond in de klas tot je tegen een bank botst.

Wanneer iemand tegen een bank botst …

Wanneer iemand een ambulance
nadoet …

dan speel jij een ambulance
en doe je een sirene na.

Wanneer iemand roept dat
de hulpdiensten er zijn …

dan ren jij naar voren en roep je:
‘De hulpdiensten zijn er!’
Wanneer iemand stokstijf vooraan
in de klas ligt …

dan ga jij stokstijf vooraan in de klas liggen
tot er iemand komt vertellen dat je nog leeft.

dan ren jij naar voren, voel je of zijn of haar
hart nog klopt en roep je: ‘Hij leeft nog!’
Daarna ga je weer naar je plaats.

Wanneer iemand ‘Hij leeft nog!’ roept …

Wanneer iemand krijst …

dan krijs je en val je flauw.

dan doe je alsof je telefoneert en zeg je:
‘Zeg, weet je het al van dat ongeval?’

Wanneer iemand telefoneert …

Wanneer iemand drie keer
in de lucht springt …

dan spring je drie keer in de lucht.
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Dan doe je alsof je fietst.

Wanneer iemand fietst …

Wanneer twee mensen fietsen …

dan fiets je deze persoon even achterna.

dan begin jij hardop te snurken.

Wanneer iemand snurkt …

Wanneer iemand geeuwt …

dan begin jij hardop te geeuwen.

dan zeg jij: ‘Ik word moe!’

Wanneer iemand zegt dat hij of zij moe
wordt …

Wanneer iemand ‘Welterusten!’ zegt …

dan zeg jij: ‘Welterusten!
Morgen is alles vast weer beter!’
Wanneer iemand ochtendgymnastiek doe,
met de armen en benen open en weer
dicht …

dan doe jij ochtendgymnastiek:
armen en benen open en weer dicht,
open en weer dicht …

Wanneer iemand miauwt als een kat …
dan blaf jij als een hond.

dan kruip jij rond als een kat en miauw je.
Wanneer iemand blaft als een hond …

Wanneer iemand ‘Max, stil!’ roept …

dan roep jij: ‘Max, stil!’

dan doe jij alsof je een helm opzet.

Wanneer iemand een helm opzet …
dan steek jij je rechterduim op.

Wanneer iemand zijn rechterduim
opsteekt …
dan klap jij in je handen.

Wanneer iemand in zijn handen klapt …
dan roep jij: ‘We gaan op bezoek!’

Wanneer iemand
‘We gaan op bezoek!’ roept …
dan maak je een dansje en zeg je: ‘
Helm op, fluo top!’
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Lessuggestie 3:
Reactiespel

Duur: 50’
Materiaal: grote ruimte waar de leerlingen vrij kunnen bewegen
Doelen:
de leerlingen reageren op uitspraken die met verkeer te maken hebben
de leerlingen uiten hun mening
Lesverloop:
• Je gaat met de leerlingen naar een grote ruimte, bijvoorbeeld de turnzaal.
Je deelt die in twee helften: de ene kant van de ruimte betekent ‘ja en de andere kant betekent ‘nee’.
• Je geeft enkele stellingen. De leerlingen kiezen of ze akkoord gaan of niet en rennen op jouw
teken naar één kant.
• Daarna kun je de stellingen bespreken.
Mogelijke stellingen:
• Iemand die door het rood licht rijdt, moet zijn rijbewijs afgeven.
• Je moet altijd goed uitkijken wanneer je als fietser dicht bij een vrachtwagen rijdt.
• Het is niet erg om een beetje harder te rijden dan de toegestane snelheid.
• Kinderen mogen ouders erop wijzen wanneer ze te snel rijden.
• Vrachtwagens op de baan moeten verboden worden.
• Het zou beter zijn als er meer politie op de weg was.
• Iedereen zou verplicht een helm moeten dragen op de fiets.

Lessuggestie 4:

Beroepen zoeken
Duur: 25’
Materiaal: eventueel een poster met de letters van het alfabet
Doelen: de leerlingen zoeken beroepen die beginnen met de verschillende letters van het alfabet
Lesverloop:
• De kinderen zitten in een kring. In het midden ligt eventueel een poster met de letters van het alfabet.
• Het eerste kind bedenkt een beroep dat begint met een a (bijvoorbeeld: ‘automonteur’), het
volgende kind zoekt een beroep met een b (bijvoorbeeld: ‘bakker’), enzovoort. (Moeilijke letters
zoals de q, x en y kun je overslaan.)
• Als het hele alfabet is afgewerkt, begint het gewoon opnieuw. Beroepen mogen geen twee
keer genoemd worden.
• Wie geen beroep met de juiste letter vindt, mag één keer hulp inroepen van de groep. Maar
wie voor de tweede maal geen beroep vindt met de juiste letter, moet uit de kring.
• Het spel gaat verder tot er niet meer dan vijf kinderen in de kring zijn: dat zijn de winnaars!
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