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Een pantomimespel met pre-borden in de herfst
Spelenderwijs vertrouwd raken met de symboliek van de vorm en kleur van de verschillende verkeersborden.
Losstaande verkeerslesjes in een peuter- of kleutergroep zijn vaak niet erg betekenisvol voor
jonge kinderen.
Beter kun je verkeerseducatie integreren binnen de diverse speel-leerthema’s.
Eén van de aspecten van verkeerseducatie is dat kinderen kennismaken
met de symboliek van de vorm en kleur van de verschillende
verkeersborden.
Spelenderwijs kunnen we ze vertrouwd maken met de diverse
categorieën en de daaraan gelinkte pre-borden. Pre-borden zijn
(zelfgemaakte) borden die lijken op echte verkeersborden.
Bij dagelijks gebruik van pre-borden, gaan de kinderen aan de vorm en kleur van een bord en
de afbeelding op een bord zien
- wat ze ergens kunnen/mogen doen (vierkant of driehoek blauw),
- wat ze moeten doen (blauw/rond),
- wat ze niet mogen doen (rood/rond) en waar ze voor op moeten passen (driehoek/rood).

Het idee van pre-borden komt van de inmiddels overleden Belgische verkeerspedagoog
Herman Van Houcke.
Hij koppelde de borden aan
dagelijkse situaties in de peuter- of
kleutergroep en op het speelplein.
Speelpleziermethodiek koppelt préborden aan thematische
spelsituaties.
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Spelend met pre-borden het jaar rond
Rondom de jaargetijden en de jaarfeesten kun je steeds een pantomimespel bedenken waarbij je preborden inzet.
Tijdens een pantomimespel vertel je een verhaal waarbij jij en de kinderen de handelingen uitbeelden.
Bij zo’n spel kun je het beste één of meerdere liedjes inzetten.
Tijdens het liedje bewegen de kinderen, ze lopen, kruipen, sluipen, fietsen, rijden, vliegen, varen en als
het liedje stopt laat je een pre-bord zien.
De kinderen zien aan de vorm en kleur van het bord of ze met lopen, rijden of iets anders moeten
stoppen omdat het niet mag, of dat ze ergens voor op moeten passen of ze zien wat je ergens kunnen
doen of wat ze ergens moeten doen.

Voorbeeld van een pantomimespel
bij het jaargetijde herfst:
Nodig
Een klaar-over-bord en zelfgemaakte pré-borden

Pré-borden maken
Kopieer de bijlage met de blanco borden een paar maal en
teken de symbolen erop. Plak de borden op stevig karton,
knip ze uit en plak achter ieder bordje een langwerpig houten
blokje zodat je het bordje vast kunt houden en neer kunt
zetten.

Je maakt Driehoekige pas-op-borden met rode rand:
•

‘Pas-op-storm’. Teken een blazende wolk op het bord.

•

‘Pas-op-voor de-omgevallen boom’. Teken een weg met een omgevallen boom erop op het bord.

•

‘Pas- op-voor-slapende-egels’. Teken een egeltje onder een paar blaadjes op het bord.
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Je maakt Ronde je-mag-niet-borden met een rode rand:
•

‘Hier-mogen-geen-auto’s-bord’. Je kunt hiervoor een afbeelding van het echte parkeerbord
gebruiken.

•

‘Hier-mag-je-geen-paddenstoelen-plukken- bord’. Je tekent een paddenstoel in een hand.

Je maakt Blauw rechthoekig ‘Je-kunt-hier-parkeren-bord’. Je kunt hiervoor een afbeelding van
het echte parkeerbord voor gebruiken.

Je maakt Blauwe rond ‘Hier-moet-je-lopen-bord’ Je kunt hiervoor een afbeelding van het echte
verkeersbord voor een voetpad gebruiken.

Liedjes
Bedenk vooraf welke liedjes je bij het spel wil gebruiken.
Je kunt tijdens het uitbeelden de liedjes: ’Klein rood autootje’ en ‘Wie
niet lopen wil, staat stil’ inzetten.
Op You tube vind je diverse uitvoeringen van deze liedjes. Ik zing ze zelf
met wat meer pit en variatie in volume en tempo.

Het spel
In de rol van mama, papa, opa of oma nodig je de kinderen uit om allemaal net-alsof in een auto te
stappen. Je vertelt dat het herfst is en jullie naar het bos gaan.
Je start en rijdt met de kinderen in een lange rij achter elkaar naar het bos. Jullie zingen bijvoorbeeld
het liedje van klein rood autootje of een ander liedje. Je spreekt af dat jullie het liedje steeds één
keer zingen en dan stil staan.
Halverwege steek je het driehoekig bord met rode rand: ‘Pas-op-storm’ op. Je zegt: ‘Kijk, een
driehoekig bord met rode rand: hier moet je oppassen, waarvoor moet je oppassen? Voor de storm’.
We moeten het stuur goed vasthouden. We rijden voorzichtig verder. ‘Oh, een rukwind’. Jullie beelden
uit dat jullie de auto moeilijk op de weg kunnen houden, zo hard waait het. Maak samen het geluid
van de wind.
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Dan steek je het ‘Pas-op-voor-de-omgevallen-boom-bord’ op. Je zegt: ‘Kijk een driehoekig bord met rode
rand: hier moet je oppassen, waarvoor moet je oppassen? Wat staat erop getekend? We moeten
oppassen voor bomen die door de storm zijn omgevallen’.
Je rijdt zingend rustig verder en steekt de rode zijde van een klaar-over-bord omhoog. Je roept: ‘Stop, licht
op rood, daar ligt een boom op de weg. Stoppen, stil staan. We staan in de file.
Oh, ik zie daar brandweermannen komen. Ze takelen de boom omhoog en van de weg af. We kunnen
doorrijden. Laten we de auto parkeren en een wandeling gaan maken. maar waar kunnen we parkeren’.
Je steekt een ‘Hier-mogen-geen-auto’s-bord’ omhoog en zegt: ‘Een rond bord met rode rand, hier mag je
iets niet. Wat staat erop getekend? Een auto. Dan mogen hier dus geen auto’s rijden.
We moeten de andere kant op’. Je steekt het ‘Hier-kun-je-parkeren-bord’ omhoog. Je zegt: ‘Kijk een
rechthoekig blauw ‘hier-kun-je-bord, hier kunnen we iets? Er staat een P op, hier kunnen we parkeren’.
Jullie parkeren net-alsof de auto’s en gaan een boswandeling maken.
Je zingt bijvoorbeeld: *’Wie niet lopen wil staat stil’. Bij stil steek je het ‘Pas-op-voor-slapende-egels-bord’
op. Om de slapende egels niet wakker te maken, sluipen jullie verder. Je steekt een ‘Hier-moet-je-lopenbord’ omhoog en jullie lopen achter elkaar over een denkbeeldig voetpad.
Dan zien jullie hele mooie paddenstoelen, ‘zouden we die mogen plukken?’ Je steekt een ‘Hier-mag-jegeen-paddenstoelen-plukken- bord’ omhoog, jullie lopen weer terug naar de parkeerplaats en rijden
weer net-alsof terug naar ‘huis’.
Vervolgspel
Een volgende dag herhaal je het spel en breid je het uit met nieuwe scenes en borden. Je kunt spelen dat
de kinderen vogels zijn. Je vertelt het verhaal van vogels die op vogeltrek naar het warme zuiden gaan.
Beeld aan de hand van pré borden de vogeltrek uit. Denk bijvoorbeeld aan:
•

een rond blauw ‘Hier-moet-je-verzamelen-bord’. Teken vogels (kleine v-tjes) in een boom op het
bord.

•

een rond blauw ‘Je-moet-in-een-rij-vliegen-bord’. Teken vogels (kleine v-tjes) die in een lange rij
achter elkaar vliegen op het bord.

•

een rond blauw ‘Je-moet-in-een-V-vorm-vliegen-bord’. Teken vogels (kleine v-tjes) die in de vorm
van een V vliegen op het bord.

*Op You tube vind je diverse uitvoeringen van dit liedje

Veel speelplezier!
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