Lesidee: zichtbaarheid
DOELGROEP: 3e leerjaar
KERNIDEE: Zichtbaarheid in het verkeer, wettelijke uitrusting fiets,
licht en donker, weersomstandigheden
LINK NAAR ZEPPE & ZIKKI AFLEVERING: Gezien – Glad ijs – Licht - Anders - Quiz

FIETSONDERDELEN (INFORMATIE)
De kinderen staan rond een fiets. Ze proberen zo veel mogelijk fietsonderdelen bij naam te
benoemen. Elk fietsonderdeel wordt op een strook papier geschreven en op de juiste plaats op
de fiets gehangen. Van deze onderdelen zijn er enkele fietsonderdelen die wettelijk verplicht
zijn, wil je je met je fiets op de openbare weg begeven. Weten de kinderen welke? De strookjes
met onderdelen die niet verplicht zijn worden verwijderd, zodat enkel de wettelijk verplichte
onderdelen blijven hangen.

STEL DE KINDEREN DE VOLGENDE VRAGEN:
ÙÙ Waarom zijn bepaalde fietsonderdelen wettelijk verplicht?
ÙÙ Waarom is de politie erg streng voor personen waarvan de fiets niet wettelijk in orde is?

TRING TRING TRING

Hey, gestreepte
pyjama. Opzij, want
groen mag altijd door.

Hé, opdringerige reptiel.
Respect voor de anderen,
he maatje. 1 keer bellen
volstaat wel hoor.
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PLAATS OP DE RIJBAAN (VERKEERSWANDELING)
Benodigdheden: fototoestel
Maak een wandeling in de buurt van de school. Bekijk en bespreek samen met de kinderen wat de
plaats op de openbare weg is voor verschillende weggebruikers (voetganger, fietser, stepper, auto,
bus, tram, trein).
Neem foto’s van de verschillende verkeersinfrastructuren voor verschillende weggebruikers. Deze
foto’s kunnen je inspireren voor de volgende knutselactiviteit waarbij jezelf mag ontwerpen.
Volgende activiteiten kan je in de klas ter voorbereiding doen:
ÙÙ Orden de infrastructuren per weggebruiker
ÙÙ Orden de infrastructuren vervolgens in een categorie gebruiksvriendelijk
en ongebruiksvriendelijk.
Stel de volgende vragen aan de kinderen:
ÙÙ Hoe is deze straat ingedeeld?
ÙÙ Is er speciale infrastructuur aanwezig voor fietsers en voetgangers?
ÙÙ Waarom wordt in sommige straten voetgangers en fietsers gescheiden
van gemotoriseerd verkeer (auto’s, bussen, vrachtwagens,…)?
ÙÙ Vind jij dat het veiliger is om te stappen of te fietsen als er een voet- of fietspad is?
ÙÙ Heeft elke weggebruiker voldoende plaats volgens jou?
ÙÙ Hoe is de situatie in de schoolomgeving? Stel dat je zelf wegontwerper zou zijn,
wat zou je dan veranderen?

Ik ben de koning van het
fietspad. Yes, man.

Ho, ho, rustig maatje. Delen
is het nieuwe hebben. Ook op
straat zal je moeten delen.
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WEGONTWERPER VOOR EEN DAG (KNUTSELACTIVITEIT)
Leg in de klas een groot stuk karton. De kinderen worden wegenontwerpers. Bij het ontwerp
proberen ze aan de verschillende weggebruikers te denken. Maak voor deze activiteit gebruik
van recyclagemateriaal of natuurlijke materialen zoals kartonnen doosjes, dopjes, plastic potjes,
flessen, kurken, tandenstokers, takjes, blaadjes, herfstvruchten,…
Enkele voorbeelden:
ÙÙ Straten, bruggen,…
ÙÙ Een parkeerterrein
ÙÙ Een leuke speelplek, een doorsteekje of park voor voetgangers
ÙÙ Een treinspoor
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ZICHTBAARHEID IN HET VERKEER
Vraag aan de kinderen wat ‘zichtbaar zijn’ betekent.
Je kan op verschillende manieren zichtbaarder zijn. De kinderen ontdekken ‘hoe’ door onderstaande experimenten uit te voeren.
Doe volgende experimenten eens in een verduisterde ruimte:
ÙÙ Licht en donkere kledij: Vergelijk iemand met lichte of gekleurde kleren
met iemand die erg donkere kleren draagt.
ÙÙ Aantal personen: Verdeel de klasgroep in groepjes. Een groepje van twee kinderen,
een groepje van vijf kinderen en een groepje van tien kinderen.
ÙÙ Hulpmiddelen: Vergelijk een groep kinderen met fluohesjes een groep kinderen
zonder fluohesjes.
ÙÙ Hulpmiddelen: Vergelijk een groep kinderen met lichtjes en zonder lichtjes.
ÙÙ Grootte: Vergelijk een groepje van 5 lagere school kinderen met een groepje van 5 kleuters.
Vraag te kinderen om te verwoorden wie het meest zichtbaar is en om welke reden.

Je ziet er oogverblindend uit,
Turtlemans.

Zie je mij nu, blinde vink?

voor meer zeppe & zikki plezier: zeppezikki.be
© MEDIALAAN – Zeppe & Zikki 2014

RARARA (QUIZ)
Laat de kinderen vervolgens volgende vragen beantwoorden. Geef aan elk kind een rood kaartje
(niet waar) en een groen kaartje (waar) zodat ze makkelijk een antwoord kunnen geven:
ÙÙ Licht op je fiets zorgt dat je beter kan zien wanneer het donker is?
ÙÙ Reflectoren zorgen er voor dat je zichtbaar bent?
ÙÙ Wanneer je in groep fietst ben je zichtbaarder dan wanneer je alleen fietst?
ÙÙ Een fluohesje is wettelijk verplicht?
ÙÙ Kleine mensen zijn minder zichtbaar in het verkeer?

Groen is de kleur van
hoop, waarheid en
juistheid!

En van dwaas !
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WEER IN HET VERKEER (SCORE-OEFENING)
Bekijk met de kinderen het weerbericht van de komende dagen. Wat zijn de voorspellingen?
Heeft het weer een invloed op de manier waarop je je verplaatst?
Op het scorebord hieronder geven de kinderen aan welk voertuig het beste scoort bij welke weersomstandigheden. Door middel van + en - geven ze het vervoermiddel aan dat zij zouden kiezen.
Geef door middel van + en – aan voor welk vervoermiddel je zou kiezen bij welk weer.
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ZICHTBAARHEID DOOR ZON, REGEN EN WIND (ONDERZOEK)
Hoe wordt je zicht beïnvloed door het weer?
Voor deze test heb je het volgende nodig:
ÙÙ een felle lamp
ÙÙ een ventilator
ÙÙ een gieter met sproeikop, plantensproeier
ÙÙ piepschuimvlokken
Verdeel de klasgroep in fietsers, voetgangers, en automobilisten.
Doe volgende tests om te weten te komen welke invloed het weer heeft op je verplaatsing:
ÙÙ WIND: Kinderen met losse haren gaan voor een ventilator zitten.
ÙÙ WIND: De kinderen zetten de kap van hun jas op en gaan met het aangezicht naar
de ventilator zitten.
ÙÙ ZON: Laat het licht op een veilig afstand in de ogen van de kinderen schijnen. Vermeld duidelijk dat ze niet recht in het licht mogen kijken.
ÙÙ REGEN: Laat het met de gieter regenen voor het gezicht van enkele kinderen.
ÙÙ REGEN: Spuit met een planten sproeier een water nevel in het gezicht van de kinderen.
ÙÙ SNEEUW: Laat piepschuimvlokken voor het gezicht van enkele kinderen dwarrelen.
Stel jezelf als fiets, voetganger en automobilist telkens volgende vragen:
ÙÙ Wat zou ik ervaren?
ÙÙ Hoe heeft dit invloed op mijn verplaatsing? Hoe pas ik mijn gedrag best aan aan
deze weersomstandigheid?
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LINK MET EINDTERM
WO: 3.2 Kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen
illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.
WO: 6.10 Kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op
een eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet.
WO: 6.12 Kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving
lokaliseren.
WO: 6.14* Tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
M: 1.4* plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend
is vormgegeven.
M: 1.5 Beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen
hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet.
M: 1.6 Tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier
weergeven.
EXTRA VOOR LEERKRACHTEN: WETTELIJKE UITRUSTING VAN DE FIETS
Fietsers dienen ook plichten na te leven om hun eigen veiligheid en die van anderen te garanderen.
Vandaar dat de politie ook streng optreedt bij fietsen die technisch niet voldoen aan de eisen.
Meer info: http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/plichten/
Maak gebruik van de fietscontrole kaarten van het BIVV (gratis te bestellen).
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