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OP VERKENNING IN HET VERKEER2

Ga je mee op verkenning?LES 1

 verken ik wat ik dit schooljaar zal leren over verkeer. 
 breng ik structuur in mijn voorkennis over verkeer.

In deze les ...

b Bekijk je mindmap kritisch en kleur de passende smiley.  

Zit er een structuur in je mindmap?

Heb je sleutelwoorden gebruikt in plaats van zinnen?

Heb je gebruikgemaakt van kleuren, tekeningen, pijlen …?

Vergelijk je mindmap met de tekening.

a  Noteer wat je van je mindmap terugvindt in de tekening.
b  Noteer het bijpassende nummer op de tekening.
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Mindmap VERKEER 

a Vul aan.  
 Ik heb aan de mindmap gewerkt samen met: 
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LES 1  Ga je mee op verkenning? 3
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OP VERKENNING IN HET VERKEER4

Waar stap ik?LES 2

 leer ik dat straten op een verschillende manier ingericht zijn.
 leer ik waar ik als voetganger moet stappen in de verschillende situaties.

In deze les ...

Maak met jouw groep een maquette.

a Wat zie je op jouw maquette? Kruis aan.

  een straat met een huizenrij en een voetpad aan beide kanten

  een straat met een voetpad en een fietspad aan beide kanten

  een straat met een onverharde berm aan beide kanten

  een straat met enkel een fietspad op de rijbaan aan beide kanten

  enkel een rijbaan 

b Maak een eenvoudige tekening van jouw maquette.

1

c  Welke delen herken je? Kruis aan.

   rijbaan          fietspad          berm          voetpad

d  Teken een voetganger op de plaats waar het veilig is. 
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LES 2  Waar stap ik? 5

Kijk naar de foto’s. Vul de zinnen aan.2

Voetgangers stappen hier op 

.

Voetgangers stappen hier in

 achter elkaar.

Dat is   

die naast de rijbaan ligt.

Voetgangers stappen hier op 

.

Ze moeten wel opletten, want er kunnen

 in of uit  rijden.

Voetgangers stappen hier links op 

.

Ze moeten wel opletten voor het aankomende   

.
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