QUIZ DUURZAAM VERKEER
Materiaal:
-

speelgoedauto
4 fluohesjes
4 fietshelmen
Kaartjes met vragen omtrent mobiliteit zonder auto
Kaartjes met vragen omtrent mobiliteit met auto
20 hoepels

Verloop van de activiteit:
-

-

-

-

Voor deze activiteit moet je beschikken over een speelruimte of je kan het spel spelen op de
speelplaats. De activiteit wordt gespeeld met een beperkte groep kinderen (max. 8)
De kleuters worden in 2 groepen verdeeld. De ene groep krijgt een fluovest aan, de andere
de fietshelmen. Ze staan allemaal achter de startstreep. Voor hen zien ze twee rijen met
telkens 10 hoepels. Elke groep gaat voor een rij hoepels staan.
De bedoeling is dat beide groepen om beurt vragen beantwoorden en zo via de hoepels aan
de overkant proberen te geraken. Bij een juist antwoord mogen ze een hoepel vooruit. Bij
een fout antwoord moeten ze een hoepel terug.
De vragen waar een auto opstaat zijn doe-opdrachten. Auto’s zijn vervuilend en omdat we
duurzaam op weg naar de eindstreep gaan, kan je hier niet mee vooruit. Je moet natuurlijk
wel de opdracht uitvoeren. De kinderen gaan geen plaats vooruit.
Het spel is gedaan als iedereen aan de overkant is.
Spelregels
1. Wie juist antwoordt, gaat in de eerstvolgende vrije hoepel staan.
2. Is het antwoord fout, dan gaan ze een hoepel terug.
3. Een opdrachtkaart met auto betekent “blijven staan”. Bij het uitvoeren van de opdracht
leggen ze een speelgoedauto in hun hoepel zodat ze nog weten waar ze stonden.

Doelen:
Lichamelijke opvoeding
MOTORISCHE COMPETENTIES: 1.39

Muzische Vorming
BEELD: 1.1 – 1.5
DRAMA: 3.2

Nederlands
LUISTEREN: 1.2
SPREKEN: 2.5 – 2.6 – 1.9 – 2.13

Wereldoriëntatie
TECHNIEK: 2.1 – 2.2 – 2.10
MENS: 3.11
RUIMTE: 6.10 – 6.11

Wiskunde
METEN: 2.3
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Vragen rond mobiliteit
 Maak de zin af: Rirariets, we rijden met de…
 Maak de zin af: Rirarus, we rijden met de …
 Maak de zin af: Rirarein, we rijden met de…
 Hoeveel wielen heeft een auto?
 Als je fietst, waar zit je dan op?
 Hoe heet de man die je kaartje in de trein komt controleren?
 Wat moet je doen om de bus te doen stoppen?
 Noem 3 dingen waarmee je door de lucht kan vliegen.
 Wijs naar links.
 Wijs naar rechts.
 Waarop rijdt een trein?
 Waar kan je veilig oversteken op straat?
 Wat moet je eerst doen vooraleer je oversteekt?
 Noem 5 onderdelen van je fiets?
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 Hoe geraakt een boot vooruit?
 Noem een woord dat rijmt op boot?
 Noem een woord dat rijmt op fiets?
 Bij welk voertuig horen de woorden spaken-zadel-bel?
 Bij welk voertuig horen de woorden vleugels-motor-wielen?
 Bij welk voertuig horen de woorden stuur-gordel-motorkap?
 Bij welk voertuig horen de woorden halte-kaartje-bel?
 Bij welk voertuig horen de woorden perron-station-conducteur?
 Juist of fout? Ik steek best over op een zebrapad.
 Juist of fout? Als mijn bal over straat rolt, ren ik er meteen achteraan.
 Juist of fout? Bij rood licht mag je oversteken.
 Juist of fout? Op het zebrapad staat een zebra.
 Juist of fout? Als ik fiets, houd ik mijn twee handen netjes aan het stuur.
 Juist of fout? Fietsen doe je best zonder handen.
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 Juist of fout? De buschauffeur vindt het geweldig als ik met het belletje speel.
 Juist of fout? Ik mag fietsen in het midden van de straat.
 Juist of fout? De trein is gratis.
 Juist of fout? Een stopbord is helemaal rond.
 Noem 2 voertuigen die op rails (sporen) rijden.

©Mobiel 21 vzw

www.aya.be

iv

