HOEKVERRIJKING: watertafel – lichtjes vissen
Materiaal:
- Grote bak gevuld met water
- Plastic cirkels groen, rood en oranje
- Soeplepels
- Visnetjes
- Dunne stokjes
- Wasknijpers
- Een stuk wit plastiek waarop één of meerdere lege
verkeerslichten staan afgebeeld (zie afb.)
Locatie:
Aan een tafel
Thema:
Verkeer
Achtergrondinformatie:
Verkeerslichten en de betekenis ervan kennen kleuters al heel snel. Jonge kinderen de
verkeersregels aanleren, vormt doorgaans geen enkel probleem. . Deze afspraken correct
toepassen daarentegen is geen vanzelfsprekendheid. Iets kennen en iets kunnen, is een
wereld van verschil bij heel jonge kinderen. Zo kan een kind van drie jaar goed beseffen dat
een verkeerslicht drie kleuren heeft (rood, oranje, groen), weten dat rood bovenaan, oranje
in het midden en groen onderaan staat en dat ze bij een rood licht moeten stoppen, bij een
oranje licht ook (tenzij het niet op tijd lukt) en bij een groen licht mogen rijden. . Ondanks
deze kennis zal een driejarig kind tijdens een zelfstandige tocht in het drukke verkeer toch
fouten maken omdat het reactievermogen en andere noodzakelijke vaardigheden niet
voldoende ontwikkeld zijn om ze correct toe te kunnen passen.

Verloop van de activiteit:
INLEIDING
Op tafel ligt een verkeerslicht waarop de kleuren rood, oranje, groen in de juiste
volgorde liggen. De kleuters merken op dat de andere verkeerslichten leeg zijn.
 Wat is er met de andere verkeerslichten aan de hand?
 Waar zijn de lichtjes naartoe?
 Welke kleuren lichtjes zoeken we?
MIDDEN
 Hoe krijgen we die lichtjes uit het water?
De kinderen geven suggesties: met de handen, vissen, water wegdoen,…
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 De leerkracht legt uit dat elk kind een verkeerslicht moet “vissen”. Ze mogen eerst
eens met de handen proberen.
 Zien de kinderen iets liggen dat hen kan helpen?
Laat de kinderen vervolgens wat experimenteren om de cirkeltjes te vissen met een
soeplepel, een visnetje, een satéstokje, wasknijpers,…
Gradatie:
 Laat de kinderen heel gericht naar een bepaalde kleur vissen.
 De kinderen vissen een bepaald aantal bollen van een specifieke kleur.
SLOT:
De kinderen hangen de bolletjes te drogen met een wasknijper op een waslijn doorheen
de klas of rond de tafel.

Doelen:
Muzische vorming
Beeld 1.1, 1.2, 1.3,
Lichamelijke opvoeding
Klein motorische vaardigheden 1.28, 1.29 ,1.30, 1.33
Mens en maatschappij
Verkeer en mobiliteit 4.11
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