BEELDENDE ACTIVITEIT: een zebrapad
Materiaal:
-

Zwart papier
(Stroken) wit papier
Afbeeldingen vervoermiddelen of tijdschriften
Afbeeldingen van voetgangers of van de klaspop
Scharen
Lijm

Locatie:
Aan een tafel met ruimte rondom
Thema:
Verkeersregels
Achtergrondinformatie:
Een zebrapad is een oversteekplaats voor voetgangers. De witte strepen op het wegdek zijn
zeer herkenbaar voor kleuters. Toch verdwijnen de zebrapaden her en der. In binnensteden
waar zone 30 is, mogen voetgangers oversteken waar ze willen. Dit is erg vervelend, want
hoe leer je kleuters dan veilig de straat over steken? Wat zijn goede plekken om over te
steken?
Verloop van de activiteit:
INLEIDING
Bekijk de verkeersmat van de klas en tel hoeveel zebrapaden er op staan afgebeeld.
Nadien ga je in de klas op zoek naar andere voorwerpen die zwart –wit zijn. Bied de
kleuters grote stroken wit papier aan en laat ze een groot zebrapad leggen op een
zwarte ondergrond. Laat ze het zebrapad oversteken zoals het hoort om tot aan de
werktafel te geraken.
VERLOOP
-

-

Geef aan de kinderen een strook wit papier. De kinderen knippen met een schaar zelf witte
stroken die ongeveer allemaal even dik zijn. Voor oudere kinderen kan je kiezen om op lijnen
te laten knippen. Aan de allerkleinsten geef je de stroken geknipt.
De kinderen krijgen een zwart blad waarop ze hun stroken op ongeveer gelijke afstand van
elkaar kleven.

SLOT
De kinderen kunnen indien ze dat willen een afbeelding van de klaspop op het
zebrapad kleven zodat het lijkt alsof hij veilig de straat oversteekt.
Je kan van alle werkjes ook een heel lang zebrapad maken in de klas.
Je kan de kinderen poppetjes en auto’s aanbieden om die op of bij hun werkje te
zetten.
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Doelen:
Lichamelijk opvoeding
MOTORISCHE COMPETENTIES: 1.28 – 1.29 – 1.30

Muzische vorming
BEELD: 1.2
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