Een weg maken
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoela is lekker aan het wandelen met Bink. En Hoep? Die rijdt enthousiast rondjes
op zijn fiets. Maar als de twee botsen, is de lol er wel af: dat doet namelijk zeer!
Kunnen de kinderen iets verzinnen, waardoor Hoep en Hoela allebei genoeg ruimte
hebben om te lopen en te fietsen.
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
De activiteiten uit de uitzending kunnen ook op andere manieren in de groep
worden uitgevoerd. Misschien komt een kind tijdens het kijken al op een goed idee
voor een activiteit. Ga hier dan op door in de groep.
Stoep en straat
Hoep en Hoela hebben een weg nodig om te kunnen fietsen en wandelen. Ook de
kinderen komen iedere dag met verkeer in aanraking. Een goede manier om het
verkeer te leren kennen is nabootsen. De kinderen gaan een fiets-en voetpad
maken. Stel open vragen zodat ze zoveel mogelijk zelf ontdekken wat daar allemaal
voor nodig is.
Nodig:
- Pionnen
- Touw
- Linten in rood/wit
- Wit en zwart karton
- Grijs karton voor de
stoep

Voorbeeldvragen:
- Hoe gaan we beginnen?
- Waarmee kunnen we het fietspad maken?
- Is het veilig als de touwen op de grond ligt? Waarom wel/niet?
- Waar moet je op wandelen?
- Hoe kun je zien wat de stoep is?
- Hoe leg je de tegels dan neer? Waarom niet allemaal recht achter elkaar? Kun jij
er dan wel of niet goed op lopen?
- Waar steek jij de weg over? Hoe ziet dat eruit?
- Wat heb je nodig om de weg over te steken?
- Hoe leggen we dat dan neer? En waar moet het zebrapad liggen?
Verkeersplein
Nu het fietspad en de stoep klaar zijn, is het tijd om te testen! Maar wacht eens
even, missen we niet nog iets? Zoek met de kinderen uit wat je nog meer tegen
komt in het verkeer. Waar zijn de verkeerslichten? En wie is verkeersagent? En is
je eigen fiets klaar om veilig op straat te fietsen?
Nodig:
- Rood en groen papier
- Schaar en plakband of
splitpennen
- Schoenendozen zonder deksel
- Oranje papier
- Lange stokken
- Blauwe jas
- Pet
- Fietsbel
- Fietslampjes

Voorbeeldvragen:
- Wat kom je allemaal tegen als je buiten loopt of fietst?
- Hoe steek jij zelf veilig over? Doe eens voor?
- We hebben nu een fietspad en een stoep, maar hoe zorg je dat je nou dat je niet
meer botst?
- Is er ook iemand die goed oplet of alles goed gaat in het verkeer? Hoe heet dat
dan? En wat heeft hij aan?
- Wat hoort er nog meer bij een weg? (stoplicht, wegwijzers, verkeersborden) -Hoe
zorg je ervoor dat anderen jou ook goed kunnen zien op de weg?
- Waarmee kunnen we dat maken?
- Hoe ga jij veilig de straat op? Wat neem je dan allemaal mee?
Tip: Maak het verkeerspleintje samen met de kinderen buiten op het speelplein. Van
tevoren kunnen de kinderen hun eigen fietsvlaggen en verkeerslichten knutselen.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide ‘Dicht bij huis’
Schatkist ‘Buiten spelen’
Taalrijk ‘Toet toet, daar kom ik aan’

