-verkeerskwis

-

Bekijk de aflevering ‘Verkeerskwis’ na het klasgesprek.
Alle afleveringen van Aya vind je op aya.be.

start

WIe
Weet
Wat?

Speel per afbeelding een quiz.
Gebruik een instrument (vb. fietsbel, toeter, trommel ...)
om een juist of fout antwoord aan te geven.
Bedenk een toffe beloning bij een juist antwoord.

Vertel de kleuters dat Aya een quiz speelt. Leg uit dat een
quiz een spel is waarbij je vragen juist moet beantwoorden.



? Waarop speelt Aya de quiz?

Afbeelding 1
Welk verkeersbord zegt dat je moet stoppen?
Welk verkeersbord zegt dat je moet opletten?
Welk verkeersbord zegt dat je de straat niet mag
inrijden?



Afbeelding 2
Wat hoort niet thuis in het verkeer?



Afbeelding 3
Welke helm zet je op als je gaat fietsen?



Afbeelding 4
Welk van deze drie heeft geen motor?
Waar mag je voorin zitten?
Waarmee zou je het liefst naar school komen?
Welk voertuig is het grootst?

extra
+

Zoek samen met de klas in welke volgorde de quizvragen in de aflevering komen. Kopieer de vertelplaat
op A4-formaat. Laat de kinderen de prenten uitknippen,
meng ze door elkaar en laat hen dan alles weer in de
juiste volgorde op een blad plakken. Oudere kinderen
kunnen met een cijfer de volgorde van de vragen
aanduiden.

+

Speel een lotto- of memoryspel waarbij de kinderen
op zoek gaan naar de antwoorden die bij de plaatjes
horen. Kopieer de vertelplaat op A3- formaat. Knip alle
antwoorden uit en leg ze omgekeerd op de tafel.

+

Variant: geef elk kind een afbeelding die verwijst naar
een quizvraag (= ¼ stuk van de vertelplaat). Ieder om
beurt draait een antwoordplaatje om. Wanneer de prent
overeenstemt met het antwoord, mag het kind die erop
leggen.

? Tussen hoeveel antwoorden moet Aya telkens kiezen?
? Welke antwoorden hebben niets met verkeer te maken?
? Wat zou Aya kunnen winnen met deze quiz?

© DPG Media/Hoaxland

meer Aya plezier op aya.be

