BEELDENDE ACTIVITEIT: Aya-toorts
Materiaal:
- 1 of meerdere butternut pompoenen
- Lepels
- Stift
- Scherp mesje
- Iets om de tafel te beschermen
- Blauwe tape/plakband
- Theelichtje (eventueel in led-versie voor brandveiligheid)
Locatie:
Aan een tafel
Thema:
Halloween, licht en donker, zichtbaarheid
Achtergrondinformatie:
Aya is een echte verkeersheld. Haar belangrijkste doel is kinderen informeren over
verkeerveiligheid. Ze heeft niet enkel een mooie gele kleur, Aya’s vorm is bovendien een
beetje opvallend. Deze speciale vorm kan je in heel wat andere materialen/objecten
terugvinden: ballonnen, peren,… of een butternut pompoen. Met wat handigheid
transformeer je elk voorwerp in een handomdraai in Aya. Aan de slag!
Verloop van de activiteit:
INLEIDING
De leerkracht legt uit dat op 21 september de herfst begint. Dit betekent dat de
dagen korter worden en de nachten langer. Wanneer het ’s morgens of ‘s avonds
donker is, zien de andere mensen op straat ons niet zo goed.
Stel volgende vragen:
 Hoe komt het dat je een auto goed kan zien in het donker?
 Kan je een fiets goed zien in het donker?
 Hoe komt dat?
 En voetgangers?
Voetgangers hebben niet écht een typisch element/een aangepaste
lichtbron/aangepaste verlichting om ervoor te zorgen dat ze goed zichtbaar zijn in het
verkeer, maar daar brengen we verandering in met Aya.
In de kring liggen Aya (prent/knuffel) en een butternut pompoen. De leerkracht
vraagt of de kinderen iets opvalt aan deze twee voorwerpen. Aya en de butternut
pompoen hebben namelijk een zeer gelijkaardige vorm.
De leerkracht laat zien wat ze gaan maken: een Aya-butternuttoorts.
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MIDDEN
- De leerkracht geeft de kinderen een butternut pompoen. De leerkracht snijdt bij elke
pompoen een dekseltje af aan de dikste kant.
- De kinderen mogen met lepels de pompoenen uithollen. Ze lepelen tot al de
pompoenmoes en pitjes zijn verwijderd.
- Dan tekenen de kinderen oogjes, een neus en een mond met een stift. Dit kan de
leerkracht op een later moment uitsnijden terwijl de kinderen een andere taak
uitvoeren.
- De kinderen wikkelen de onderzijde van de pompoen in met blauwe tape of
plakband. Je kan met duimspijkertjes of tandenstokertjes eventueel armpjes en
beentjes aan de butternut bevestigen zodat de pompoen nog meer op de echte Aya
lijkt.
- Plaats tot slot een theelichtje (of de ledversie) in de pompoen. Zo hebben de
kinderen een echte Aya-toorts.
Extra:
Je kan per klas een leuke herfstwandeling maken met de Aya-toortsen. Je kan het ook
grootser aanpakken en een lampionnentocht met de hele school , en bijgevolg nog meer
Aya’-toortsen, organiseren. Aan het einde van de wandeltocht kan je met z’n allen
gezellig genieten van een warme kom Aya-soep.
SLOT
Geef de kinderen dit lekkere receptje mee zodat ze van hun toorts nadien nog een
heerlijke Aya-soep kunnen maken:
Klontje boter
1 ajuin
1 à 2 teentjes knoflook
1 butternut pompoen
1 prei (enkel het witte gedeelte)
2 aardappelen

2l water
4 kippenbouillonblokjes
Laurierblad
Peper en zout
Rozemarijn - 1 tak
Geraspte kaas

Doelen:
Muzische vorming
Beeld 1.2, 1.3, 1.4,1.5
Techniek
Techniek als menselijke handeling 2.7, 2.8
Mens en maatschappij
Verkeer 4.10, 4.11
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