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Ontwerpwedstrijd

Groep 4 t/m 6

Op woensdag gaan alle kinderen creatief aan de

Ontwerpwedstrijd: verkeersborden

slag rond het thema verkeer. Hiervoor organiseren

Benodigdheden: papier, potloden, stiften,

wij een echte ontwerpwedstrijd.

lijm, plakband, schaar en eventueel oude
kranten en magazines.

Voor de jongste groepen (groep 1 t/m 3) hebben
wij een mooie knip en knutsel Verkeersslang.

Aan de slag

Voor groep 4 t/m 6 staat een verkeersborden

Laat kinderen zelf een verkeersbord bedenken en

ontwerpwedstrijd op het programma. En voor

tekenen/kleuren knippen. Hieronder wat uitleg ter

groep 7 en 8 kan een ontwerpwedstrijd gehouden

inspiratie:

worden rond het thema ‘Duurzaam vervoermiddel

Een verkeersbord geeft duidelijke aanwijzingen.

van de toekomst’. Hieronder vind je de uitleg over

Er zijn verschillende soorten verkeersborden:

deze twee onderdelen.

• Je mag hier niet… (parkeren, harder dan 30,
inrijden, keren, verboden voor tractors, fietsers,

Aan deze wedstrijd is een kleine prijs verbonden.
Per groep mogen jullie drie ontwerpen nomineren.
Dit zijn de drie beste, leukste of mooiste
ontwerpen. Laat vervolgens de leerlingen de

etc…)
• Je moet hier... (stoppen, met je fiets rijden, met
je paard rijden, linksaf, rechtsaf, de rotonde
nemen, etc)

mooiste knutselslang, het mooiste verkeersbord

• Pas op voor... (overstekende herten (of andere

en het beste duurzame vervoermiddel uitkiezen.

dieren), brug die open kan gaan, fietsers, de

Van deze drie ontwerpen mogen jullie een foto

trein, etc.)

naar ons opsturen (waytogo@verkeersslang.nl)

• Hier is een… (dorp, snelweg, woonerf, etc)

om mee te dingen naar de regionale Way2Go!

• Voorrangsbord (stopbord, voorrangsweg, links

Verkeersslang-prijs.

of rechts heeft voorrang)
Laat kinderen bedenken welk verkeersbord

Wij van de Way2Go! Verkeersslang jureren alle

(rondom de school) toegevoegd kan worden om

inzendingen en kiezen per categorie de winnaar.

het veiliger of leuker te maken!

De winnaars zullen bericht krijgen en de uitslag
wordt bekend gemaakt op onze website. De foto’s
van alle inzendingen plaatsen we op de website.

Groep 1 t/m 3
Versier de knutselslang
Kinderen kunnen de slang inkleuren, uitknippen
en versieren. Deze is te vinden bij de downloads
op www.way2go-verkeersslang.nl.
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Tips

Tips

Laat de kinderen de borden op een duidelijke

Laat de kinderen per klas de 3 mooiste ontwerpen

plek in de school ophangen.

selecteren. Zet/hang deze op een zichtbare plek

Nomineer per groep de drie leukste/mooiste/

in de school.

beste ontwerpen en geef deze een bijzonder

Laat de kinderen de beste, mooiste of leukste

en opvallende plek op school.

uitkiezen en stuur daarvan een foto naar

Laat de kinderen de beste, mooiste of leukste

waytogo@verkeersslang.nl

knutselslang, verkeersbord en voertuig
uitkiezen en stuur daarvan een foto naar

We wensen jullie heel veel plezier!

waytogo@verkeersslang.nl

Groep 7 & 8

Vragen?

Ontwerpwedstrijd: teken of knutsel het
Duurzame Voertuig van de Toekomst

Neem gerust contact met ons op:
waytogo@verkeersslang.nl
of bel (076) 513 66 00.

Benodigdheden: papier, potloden, stiften,
lijm, plakband, schaar. Om te kunnen knutselen:
oude kranten, magazines, schoenendozen, lege
keukenrollen, wc-rollen, etc.

Aan de slag
Laat kinderen nadenken over hoe mensen over
100 jaar van huis naar school reizen. Met welk
voertuig doen ze dat? Hoe ziet de fiets er dan uit?
Wat voor een schoenen hebben we dan (kunnen
we er bijvoorbeeld mee vliegen?)?
Hoe ziet de auto er dan uit? Of reizen we met iets
dat helemaal niet lijkt op wat we nu gebruiken?
Verdeel de kinderen in groepjes.
Verdeel de knutselspullen over de groepjes.

