Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

SECUNDAIR ONDERWIJS

Kaartspel verkeerstekens
voor fietsers en voetgangers
Doelgroep
• Alle graden van het secundair onderwijs

Materiaal
Achteraan deze lesfiche vind je:
• 18 speelkaarten;
• 4 jokers;
• 1 controlekaart.
Voor een groep van 3 personen (2 spelers en 1 scheidsrechter) print je 36 verkeerskaarten, 4 jokers en 1 controlekaart.
Voor een groep van 4 personen print je 54 verkeerskaarten, 8 jokers en 1 controlekaart. De controlekaart is voor de
scheidsrechter. Houd ze uit het zicht van de spelers.

LESFICHE
Kaartspel verkeerstekens

Lesdoel
• De juiste betekenis van de voornaamste
verkeerstekens voor voetgangers en fietsers
kennen.

• De verkeersborden voor voetgangers en fietsers
kunnen koppelen aan de bijhorende wegmarkering
of verkeerssituatie.

Les
Lesverloop
Beginsituatie
Maak ploegen van drie of vier personen en geef
één leerling de taak van scheidsrechter.

Het spel
Doel: De spelers proberen zo snel mogelijk hun
kaarten af te leggen.
Spelregels:
1. De scheidsrechter geeft elke speler vijf kaarten en
legt de rest op een stapel in het midden, met de
afbeelding naar beneden.
2. Een speler die aan de beurt is, mag één of meerdere
passende paren afleggen. Hij geeft die aan de
scheidsrechter zonder dat de tegenstanders kunnen
zien wat er op de kaarten staat. Op die manier zien
ze niet welke kaarten mogelijk samenhoren.
3. De scheidsrechter beoordeelt met behulp van de
controlekaart of de paren juist zijn.

Voorbeelden van juiste paren zijn:
• een verkeersbord dat bij een ander verkeersbord
past;
• een verkeersbord dat bij een verkeerssituatie past;
• een verkeersbord dat bij een wegmarkering past.
4. Voor elk foutief paar moet de speler de kaarten
terugnemen en twee extra kaarten van de stapel
nemen.
5. Een speler die geen paar kan afleggen, neemt een
kaart van de stapel. Daarna is het aan de volgende
speler.
6. Er zijn verschillende jokers in het spel. Wie een joker
trekt, moet die onmiddellijk aan de andere spelers
laten zien en doen wat erop staat:
• ziekenwagen = twee kaarten nemen;
• platte band = een kaart nemen;
• groen licht = een kaart wegleggen
(onderaan de stapel);
• politie = twee kaarten wegleggen
(onderaan de stapel).
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Winnaar:
• Twee spelers: de speler die het eerst al zijn kaarten
heeft afgelegd, wint.
• Als allebei de spelers nog kaarten hebben op het
moment dat alle speelkaarten uitgedeeld zijn en ze
• geen paren meer kunnen afleggen, wint de speler
met het minste aantal kaarten.
• Drie spelers: de speler die het eerst al zijn kaarten
kan afleggen, wint.

Klasgesprek:
Bespreek na het spel de verschillende verkeers
situaties klassikaal met behulp van de controlekaart.
Laat zoveel mogelijk leerlingen aan het woord en stel
indien nodig vragen:
• Wat betekenen de verkeersborden?
• Wat moet je daar als fietser/voetganger doen?

Als de spelers nog kaarten hebben, maar geen passende
paren meer kunnen afleggen, trekken ze om de beurt
een kaart bij de speler rechts van hen. Als ze daarna
een paar kunnen vormen, leggen ze dat meteen af.
Zo gaan ze door tot alle paren afgelegd zijn.
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✁

Bijlage 1 : Speelkaarten
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✁

Bijlage 2 : Jokers

Leg 2 kaarten weg

Leg 1 kaart weg

Neem 1 kaart bij

Neem 2 kaarten bij
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Bijlage 3 : controlekaart

Controlekaart

Een fietspad wordt aangeduid met twee evenwijdige onderbroken lijnen OF
door dit verkeersbord. Als er een fietspad is, ben je verplicht om het te gebruiken.

De omgekeerde driehoek betekent dat je voorrang
moet verlenen aan andere bestuurders en indien nodig moet stoppen.
Bij dit verkeersbord vind je meestal haaientanden op de weg.

Het blauwe verkeersbord duidt een woonerf aan. Ook met je fiets mag je daar niet harder
dan 20 km/u rijden. Houd er rekening mee dat kinderen er op de rijbaan mogen spelen.
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Controlekaart

Dit verkeersbord staat in de buurt van een fietsoversteekplaats.
De oversteekplaats wordt aangeduid met grote witte blokken op de grond.
Als fietser heb je hier geen voorrang. Wacht dus tot de baan vrij is!

Het stopbord betekent dat je in alle omstandigheden moet stoppen EN
moet stilstaan om voorrang te verlenen aan andere bestuurders.
Stoppen doe je aan de stopstreep.

Dit verkeersbord duidt een plaats aan waar aan de ene kant alleen voetgangers mogen
komen en aan de andere kant alleen fietsers en bromfietsers klasse A.
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Controlekaart

Dit verkeersbord vind je aan een oversteekplaats voor voetgangers (een zebrapad). Voetgangers die aan het oversteken zijn of klaarstaan om over te steken, hebben er voorrang.
Als er binnen de 30 meter van waar jij staat een zebrapad is, moet je via daar oversteken.

Een rode driehoek met een kruis betekent dat je aan het volgende kruispunt
voorrang moet verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.

Het rode ronde verkeersbord betekent dat het verboden is de straat in deze richting in te
rijden. In de andere rijrichting vind je dan weer het rechthoekige verkeersbord met een pijl,
dat aangeeft dat het een eenrichtingsstraat is en je geen tegenliggers kunt tegenkomen.
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