EEN VEILIGE FIETS: GRAVEREN, REFLECTOREN, FIETSVLAG
Materiaal:
-

Letterstempels + stempelkussen
Afbeelding van een fiets op A3
Verf (oranje fluoverf + zilververf+ gewone basiskleuren), penselen en schorten
Ondersteunende afbeeldingen fietsveiligheid
Materialen voor fietsveiligheid: fluohesje, fietshelm

Verloop van de activiteit:
-

-

De kinderen kijken naar de fiets. Er wordt en gesprekje gevoerd over de veiligheid van de
fiets en hoe mensen jou beter kunnen zien in het verkeer. Dit kan je doen aan de hand van
prenten en materialen die dit onderwerp ondersteunen. Doe dit met de 2 groepjes samen of
vooraf klassikaal.
De kinderen krijgen de afbeelding van de fiets op A3-formaat. Ze doen een schort aan
alvorens te schilderen.
De kinderen stempelen of schilderen hun naam en 3 cijfers op het frame van de fiets.
Met oranje fluoverf kunnen ze reflectoren in de spaken schilderen.
Met zilververf kunnen ze de banden een reflecterend strook geven.

EXTRA ACTIVITEIT
Materiaal
-

Puzzeldriehoek voor fietsvlag
Lijm + lijjmpenselen

Verloop van de activiteit:
-

-

Aan een andere tafel of in een andere hoek kunnen de kinderen een fietsvlagje maken. Dat
ze mooi versieren aan de hand van een aangeboden techniek of een fluopuzzel.
In het geval van een fluopuzzel krijgt elk kind een lege driehoek op wit papier, die hetzelfde
formaat heeft als het voorbeeld van de fluopuzzel. De kinderen krijgen de verschillende
stukken van de fluopuzzel telkens in een andere kleur fluo.
De kinderen kleven de stukken fluo op de witte driehoek. Er is maar 1 juiste manier.

Doelen:
Lichamelijke opvoeding
MOTORISCHE COMPETENTIES: 1.29 – 1.30

Muzische vorming
BEELD: 1.1 – 1.2 – 1.4

Nederlands
LUISTEREN: 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.6
SPREKEN: 2.2 – 2.3
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DRIEHOEKPUZZEL

Bron afbeelding: www.wisfaq.nl
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Bron afbeelding: www.nukleuren.nl
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ONDERSTEUNENDE AFBEELDINGEN FIETSVEILIGHEID
Fiets graveren

Bron afbeelding: www.blog.seniorennet.be, www.hekla.be, www.lokalepolitie.be
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Fietshelm

Fluovest

Fietsvlag

Fietsreflector

Bron afbeelding: www.uitweg.be, www.gva.be, www.fietswereldbijvank.nl, www.nl.dreamstime.com, www.krabbenvangen.blogspot.com
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