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LOPEN IN DE GROEP
VERHAAL:
Bollebos, zeg, loop je mee
in ons rijtje, twee aan twee?
Want we gaan vandaag op stap.
Ja, echt waar! Het is geen grap.
Samen naar de bibliotheek
in de Kinderboekenweek.
Eerst een heel stuk op de stoep.
Hé pas op de hondenpoep!
Daarna samen oversteken.
Heb je goed naar links gekeken?
Dan naar rechts en nog een keer
goed naar links. Daar gaan we weer!
In de bieb staan zoveel boeken!
Dat wordt echt wel even zoeken
voor je een leuk boekje vindt.
Echt genoeg voor ieder kind.
Ga maar zitten op de bank.
Kijk, ik pak er eentje van de plank.
Zo, nu gaan we samen lezen.
Wat een feestje zal dat wezen!

PRATEN MET DE GROEP:
1. Naast wie loop jij het liefst in de rij?
2. Hand in hand in de rij. Dat is gezellig, maar ook veilig. Weet je waarom?
3. Kijk eens op de plaat. De kinderen lopen niet echt goed in de rij. Wat doen zij verkeerd?
4. Waarop moet je letten als je met een hele rij aan het oversteken bent?
5. Waarom kun je beter met z’n tweeën in plaats van met z’n drieën naast elkaar op de stoep lopen?
6. Waar loop je op de stoep? (Niet te dicht bij de rijweg)
7. Waar moet je lopen als er geen stoep is? (Op het fietspad of – als er ook geen fietspad is – aan de andere kant van de weg.
Dan zie je het tegemoetkomende verkeer het beste)

BIJZONDERHEDEN:
1 t/m 11 oktober:
2 oktober: 		

Kinderboekenweek in het teken van poëzie
Suikerfeest

ACTIVITEITEN EN TIPS:
1. Oefen het lopen in de rij in gymzaal of op het schoolplein. Laat de kinderen twee aan twee lopen. Gebruik een trom om de maat en het tempo aan te geven.
Laat een paar keer andere kinderen voorop lopen.
Laat de kinderen bij een denkbeeldige (of getekende) stoeprand stoppen.
Oefen “het stoppen op commando” : “Stop”, “Stop bij de stoeprand” , “Ga verder” enzovoorts zonder tegen elkaar aan te botsen.
Ook leuk om te oefenen: Laat de kinderen in één lange rij achter elkaar aan lopen. Laat het tempo van tikken op de trom langzamer worden. Zo gaan de
kinderen langzamer lopen. Let op: niet tegen elkaar botsen! Op het teken: “Twee aan twee” maken de kinderen al lopend paartjes. Zo leren zij wat ritsen is.
2. Welke hand is je linkerhand? Wat zie je links van jou? Welke hand is je rechterhand? Wat zie je rechts van jou? Met welke hand pak jij je kleurpotlood beet?
Links of rechts? Plak op de rechterhand van de leerlingen een sticker.
3. Oversteekles. Oefen het links – rechts – links kijken. Laat de kinderen het hoofd echt opzij draaien en goed kijken. Laat de kinderen oversteken over het
(getekende) zebrapad.
4. Benut de aangeleerde vaardigheden van in de rij lopen als de groep ergens naar toe gaat. Herinner de kinderen van tevoren aan de regels.
5. Tekenopdracht. Kies uit: teken een straat, huis, oversteekplaats (zebra), verkeerslicht, overstekend kind.
6. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website: www.schoolopseef.nl
Zing mee:
7. NIEUW!: Voor praktische oefeningen, kunt u gebruik maken van de methode 			
“Verkeerskunsten”, een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 met betrekking tot praktische
verkeerseducatie. Uitgave ROV Zuid-Holland. Informatie over “Verkeerskunsten” vindt u op
"Lopen in de groep" (nieuw!)
Download liedjes of bestel cd via
de website www.schoolopseef.nl
www.schoolopseef.nl
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