-de parking

-

Bekijk de aflevering ‘De parking’ voor het klasgesprek.
Alle afleveringen van Aya vind je op www.aya.be.

start
Wandel met de klas naar een parkeerplaats in de buurt.
Ontdek samen dat een auto best groot is en de kleuters erg
klein.

 Laat een groepje voor de auto staan en een groepje
erachter. Kunnen ze elkaar goed zien? vb. door de
ramen kijken, onder de wagen door kijken …

 Laat elk groepje ook eens langs de zijkant van de wagen
staan (indien dit op een veilige manier kan gebeuren).
Kunnen ze elkaar door de ramen zien. Kunnen ze een
plekje vinden waar ze volledig onzichtbaar worden?
vb. ter hoogte van een autowiel, een beetje gebukt.

WIe
Weet
Wat?
? Waar is Aya? Waaraan kan je zien dat Aya op een
parkeerterrein staat?

? Is dat een veilige plek om alleen rond te lopen?
Waarom wel/niet?

? Hoe voel jij je op een groot parkeerterrein?
? Mag jij op een parkeerterrein vrij rondlopen of hebben
je ouders liever dat je hen een hand geeft?

extra
+

Maak parkeerplaatsen voor de rolwagentjes of fietsjes
op de speelplaats of in de gang. Gebruik plakband voor
de lijnen.

+

Parkeer een auto op de speelplaats. Teken een parkeerplaats met krijt. Kijk daarna eens hoeveel fietsen je in die
parkeerplaats kwijt kan.

+

Laat de kinderen parkeerplaatsen maken voor auto’s
van verschillende groottes. Gebruik vb. een stuk karton,
stiften, plakband ... De kinderen meten zelf hoe groot
de parking moet zijn. Als extra kan je er nog een blauw
parkeerbord bij knutselen.

+

Ga auto’s tellen op de schoolparking. Hoeveel lege
plaatsen zijn er nog?

? Wat mag je zeker niet doen op een parkeerterrein?
? Weet je hoe het verkeersbord van
een parking eruitziet?
(toon een afbeelding van het bord)

meer Aya plezier op www.aya.be

