  
LESBLAADJE 1
Prent 1:
Ù Wat doet Zikki?
Ù Waarom zou hij dat doen?
Ù Is dat verstandig? Waarom wel?
Waarom niet?

Prent 2:
Ù Wat doet Zikki?
Ù Waaraan kan je zien dat hij gehaast is?
Ù Hij draagt een helm in de auto? Is dat eerder vreemd
of kan een helm in de auto ook nuttig zijn?

Prent 3:
Ù Wat doet Zikki?
Ù Gaat hij snel?
Ù Wat is de oorzaak?
Ù Zal hij op deze manier heel snel kunnen rijden?

Prent 4:
Ù Wat gebeurt er met Zeppe?
Ù Is hij een snelheidsduivel?
Ù Wat is de oorzaak van zijn snelheid?
Ù Hoe zou dit aflopen?
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LESBLAADJE 2
Welke eigenschappen behoren tot een zachte weggebruiker?

Ik ben een zachte
wegpiraat! Arrrrr
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LESBLAADJE 3
Bekijk de prenten en vertel waarom deze weggebruiker zelf in de fout gaat?
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LESBLAADJE 4
Teken vier verkeerselementen die jou die regels opleggen.
Dit kunnen borden, signalen of personen zijn.
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LESBLAADJE 5
Wat zijn de voordelen indien mensen minder de auto zouden gebruiken ?

Wat zijn de nadelen indien er geen wagen meer zouden zijn of gebruikt worden?

      
© MEDIALAAN – Zeppe & Zikki 2014

LESBLAADJE 6
De gemeente Mobigem heeft beslist een nieuwe basisschool te bouwen. Jullie mogen mee
bepalen waar die komt te liggen. De school zou toegang moeten geven tot kinderen die uit vier
verschillende buurten moeten komen. Onder elke buurt zie je het aantal leerlingen (ll) dat uit
die buurt komt. Er ligt momenteel 1 grote weg. Er mag bijgebouwd worden, maar denk aan het
milieu, de veiligheid van de kinderen.
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LESBLAADJE 7

elijk wegontwerp
10 geboden kindvriend
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