-Reflectie

-

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

start
 Splits de klas op in 2 groepjes. Elke groep heeft een

mandje of een doos voor zich staan met daarin een
helm, een fluohesje, een gemakkelijke verkleedbroek,
handschoenen, een sjaal en een rugzak. De kinderen
worden om de beurt even Aya die zich onherkenbaar
maakt.
Beide groepen krijgen een kaartje te zien met daarop
pictogrammen van de kledingstukken die ze moeten
aantrekken vb. Fluohesje, handschoenen, helm, broek,
rugzak, sjaal of …

WIe
Weet
Wat?
? Wie zie je allemaal op de prent? Hoe herken je ze?
Waar zit Aya?

extra
+

Laat de kinderen een Aya knippen uit dik tekenpapier.
Zorg voor strookjes fluostof of reflecterende strips
(gebruik hiervoor een oud fluohesje). Laat de kinderen
kleine fluostrookjes op Aya kleven zodat het lijkt alsof
hij een fluohesje aan heeft.

+

Speel fluostoppertje. Geef 1 kind een fluohesje en laat
alle kinderen zich verstoppen. De bedoeling is om zo
snel mogelijk het kind te vinden met het fluohesje.

+

Speel fluostrijd. Splits de klas in twee groepen.
De ene groep krijgt een geel fluohesje. De andere een
oranje fluohesje. Beide groepen leggen hun jasje in het
midden. Ze staan op gelijke afstand van het midden.
Elk kind krijgt een nummer. Wanneer de leerkracht
een nummer roept, lopen de twee kinderen met dat
nummer (één kind uit elke groep) naar het midden en
proberen de fluohesje van de andere groep mee te
graaien naar hun kamp. Het kind van de andere groep
probeert dit te voorkomen door het wegrennende kind
te tikken.

? Wat doet Aya op deze prent?
? Wat ligt er op de straat? Van wie is dat?
? Wat is er gebeurd?
? Waarom had Aya zich vervormd?
? Waarom is het fluohesje hier zo belangrijk voor Aya?

Als de kinderen hun pictogrammenkaartje krijgen,
zoeken ze zo snel mogelijk de spulletjes bij elkaar die
ze moeten aantrekken. Wie het juist heeft of het snelst
gereed is, wint.

meer Aya plezier op www.aya.be

