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Aflevering 1

Werkblad 3:Hoe ben jij in het verkeer?

      Test elkaar
      Jullie gaan elkaar testen in het verkeer. 
      Maak groepjes van twee en doe de test als jullie samen naar of uit school fietsen. 
      Zeg niet tegen elkaar wanneer je de test gaat doen. 
      Geef strafpunten (die trek je af) of pluspunten (die komen erbij) voor de volgende dingen:

1. Voor elke keer dat hij/zij vergeet de hand uit te steken:    1 strafpunt
2. Voor elke keer dat hij/zij door rood licht  fietst:     5 strafpunten
3. Voor elke keer dat hij/zij op iemand in het verkeer moppert:   1 strafpunt
4. Voor elke keer dat hij/zij iemand laat voorgaan, die geen 
 voorrang heeft, maar voor wie het lastig is te stoppen:    1 punt erbij
5. Voor elke keer dat hij/zij vriendelijk is naar iemand anders
 in het verkeer of met een ander rekening houdt:    1 punt erbij
6. Voor elke keer dat hij/zij lomp is naar anderen of anderen 
 aan het schrikken maakt,       1 strafpunt

2. Kun jij je bagage veilig meenemen op je fiets?

Ja/nee, want

Testlijstje van:  
        
        aantal keren     aantal  strafpunten

- Geen hand uitgestoken:     keer

- Door rood licht gereden:      keer

- Op iemand gemopperd:     keer

- Niet netjes tegen iemand geweest:    keer

          Totaal aantal strafpunten 

              aantal pluspunten

- Iemand voor laten gaan, 
 terwijl het niet verplicht was:     keer

- Vriendelijk tegen iemand geweest:    keer

          Totaal aantal pluspunten
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Na afloop
Tel na de test hoeveel pluspunten of strafpunten je vriend of 
vriendin heeft. 
Vergelijk die punten met de punten van de andere kinderen uit 
de groep. 

Door wie word jij wel eens gehinderd in het verkeer? Hoe komt dat?
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Weet je nu hoe een veilige fiets eruit moet zien? 
Dan ben jij klaar voor de test op
 

  http://www.schooltv.nl/LEF
 

Win zoveel mogelijk letters en maak kans om 
het grappige eindspel te spelen.
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