
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: les sports
Beste leerkracht, het is niet de bedoeling om alle activiteiten hieronder vermeld uit te voeren, kies 
één of meerdere activiteiten die voor jou haalbaar en interessant zijn.

Thema’s: sporten, wedstrijden, gamen, familie

1. Waar houden de kinderen van?  Wat doen ze graag? Wat doen ze graag samen met hun 
mama, papa, broer of zus? Na een kort gesprek bekijk je samen met de kinderen het verhaal 
van Mila Lila.

2. Liedje van Mila Lila : Acro video.  Mila speelt graag spelletjes online.  Welke spelletjes spelen 
de kinderen van jouw klas graag?  Laat hen vertellen over hun favoriete spel.  Laat hen de juf 
of meester wat bijleren.  Stap in hun leefwereld.  Vertel iets over jouw kindertijd of die van je 
ouders.  Kinderen kunnen zich vaak niet inbeelden hoe het vroeger was.  Laat hen 
brainstormen over wat zij zouden doen als gamen niet bestond.  Wat als…. Schrijf deze dingen 
op en laat ze een inspiratie zijn om tijdens pauzes een spel of activiteit te kiezen.  Zie ook bij 
punt 8.

3. Welk zijn de kinderen hun sporten of hobby’s?  Je kan hierbij de personen en activiteiten in het 
Frans benoemen. Maak met de kinderen een web waarbij ze mensen en hobby’s met elkaar 
verbinden.  Vb. Mat papa ga ik graag naar de voetbal, ga ik graag zwemmen en koken, met 
mama kook ik ook graag, maar ga ik ook graag winkelen en samen lezen we graag.  Met grote 
zus ga ik net als met papa graag zwemmen of speel ik graag een gezelschapsspel….Trek 
pijtjes van en naar elkaar, omcirkel…. Nadien kan je de kinderen dit ook laten doen voor een 
stuk leerstof.  Zoek verbanden en zet ze in een schema. 

4. Laat de kinderen hun hobby’s of sporten tekenen wanneer ze klaar zijn met een taak.  Laat hen  
er enkele woorden bij zetten (in het Frans of een andere taal).  Laat hen de vertalingen zelf 
opzoeken.  Dingen die op hen zelf betrekking hebben, kunnen ze beter onthouden.  Weer 
enkele woordjes die ze op een speelse manier ontdekken en waarschijnlijk niet meer vergeten.

5. Schrijf de namen van de kinderen op een papier alsook de hobby’s.  Laat de kinderen naam + 
hobby associëren.  Wie kent zijn/haar klasgenoten het best?  Wie heeft dezelfde hobby’s.  Je 
kan ook hier de hobby’s weer in het Frans benoemen. Laat een belletje rinkelen bij jezelf 
wanneer iemand zeer weinig over de klasgenoten weet, misschien hoort dit kind er niet bij en 
kan je hier attent voor zijn.  Je kan de kinderen ook eens verdelen op basis van gelijke 
interesses/hobby’s of net niet.  Bijvoorbeeld: ik heb één voetballer, één zwemmer en een loper 
nodig….

6. Laat de kinderen bij een foto van zichzelf hun sportoutfit tekenen.  Wie klaar is met een taak 
kan zich zo gericht en zinvol bezig houden.  

7. Je kan de kinderen laten vertellen over hun hobby en/of sport en een demonstratie laten geven 
waarbij de hele klas kan meedoen.  Je kan dit op een creatieve manier doen. Zo kan een 
zwemmer bijvoorbeeld de bewegingen uitleggen en jullie kunnen nadien droogzwemmen doen 
als energizer.  On nage vite/men zwemt snel, lentement/traag, en arrière/achteruit, en avant/
vooruit, plongée/duiken, sauter/springen….Bij judo kan je enkele kreten of grepen leren, bij 
yoga kan je samen een houding doen…..

8. De meeste kinderen houden ook erg van gamen, net als Mila.  Welk spel spelen de kinderen 
graag.  Spelen ze dit online, alleen of samen?  Hoe lang mogen ze gamen?  Laat de kinderen 
ook een game aan jou tonen.  Laat hen vertellen hoe dit werkt, laat hen eventueel ook soms 
eens in de klas gamen.  Dit is de leefwereld van de huidige generatie, vertel ook over jou tijd, 
wat jij deed als je hun leeftijd had.  Fantaseer eens samen met de kinderen waarmee hun 
kinderen later spelen?  Je praat hier over verleden, heden en toekomst.  Je kan hen ook eens 
uitdagen om een week die spelletjes te spelen die jij of jouw ouders speelden….Toon interesse 
in wat hen bezighoudt.  Vroeger was er ook “de jeugd van tegenwoordig” ;-) oordeel daarom 
niet te snel over wat goed of slecht is maar leer kinderen bewust worden van de keuzes en 
mogelijkheden die ze hebben.

9. Je kan bij dit verhaal ook meer het accent leggen op “houden van” en het vertellen rond 
Valentijn, moederdag, vaderdag..… Houden van een sport en/of houden van een persoon.  
Knutsel met de kinderen iets voor familie, vriend of vriendin of voor een eenzame buur. Je kan 
bijvoorbeeld vriendschapsbandjes laten maken.  Kinderen kiezen de kleuren (die kan je ook 
herhalen in het Frans of in een andere taal).  
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10. Zoek in alle talen “houden van” of “ik hou van jou” op.  Laat hen een mooi liefdeslied zoeken in 

een andere taal waarbij jullie het refrein mee leren zingen. De wereld is niets zonder liefde, 
praat met de kinderen over graag zien en ruzie maken.  Een mooi liedje om samen met de 
kinderen te beluisteren en eventueel te vertalen: YouTube “on écrit sur les murs” van Kids 
United. Je kan nadien ook een muur in de klas wit schilderen of met bordverf beschilderen 
waarop de kinderen dan ook dingen mogen schrijven die ze belangrijk vinden. Laat ook hier 
woorden in vele talen schrijven. 

11. Fight Song - Rachel Platten | Lyrics is een mooi lied om kinderen in hun eigen kracht te laten 
geloven.  Moedig hen aan om in hun eigen te geloven.  Weet dat je als leerkracht ongelooflijk 
veel kan betekenen in de ontwikkeling van kinderen.  Je kan hun maken, niet kraken!

12. Laat de kinderen een versje of gedicht maken met enkele anderstalige woorden in verwerkt.  
Een elfje maken is hier een leuke en haalbare activiteit die je regelmatig doorheen het jaar kan 
gebruiken.  Hoe maak je een elfje?  De regels hiervoor kan je vinden op internet.  Laat hen 
nadien bij het elfje een tekening of knutselwerk maken zodat woord en beeld elkaar versterken.

13. YouTube:Leuk liedje om mee te doen. Je fais du sport - Les Amis de Boubi (Comptine pour 
enfants)

14. YouTube: ziet er misschien een beetje kinderachtig uit maar je kan dit zeker gebruiken om 
regelmatig te bewegen tussen enkele lesjes door.  Herhaal zelf telkens enkele woorden zoals à 
gauche, à droite, plus vite…. En beweeg mee samen met de kinderen.  Titounis Gym - Danse, 
Comptines à gestes, Yoga et Gym pour bébés - Méli et Touni.  De kinderen horen zo heel wat 
Franse woorden.Zomerjobs - 

15. Youtube “Le Pingouin Judoka”, kan je samen met de kinderen dansen achter hun stoel. Nog 
een leuk dansmuziekje: Zomerjobs - Mueve la Colita.  Als het over dans of Yoga gaat, kan je 
honderden liedjes vinden op YouTube.  Zoek er enkele leuke uit voor jouw klas. Door zelf op 
zoek te gaan, vind je zeker nog heel wat leuks en bruikbaars.  Wij zoeken meestal liedjes op 
voor jonge kinderen omdat de tekst dan meer toegankelijk is maar als het vooral om te 
bewegen is dan mag het ook wat meer zijn.  De kinderen horen zo alweer een andere taal.  
Onze kinderen zijn meer vertrouwd met de Engelse taal en hebben hierdoor meer spreekdurf.  
Wanneer de kinderen ook meer andere talen horen, gaan ook deze talen meer vertrouwd 
klinken. Op een ongedwongen manier onthouden ze hier ook woorden en zinnen wat het later 
leren van een andere taal vergemakkelijkt.

16. Nog wat energie te veel?: MOUSSIER TOMBOLA - LOGOBITOMBO ( LE CLIP ) version 
OFFICIELLE of Magic in the air (Chorégraphie Flashmob Téléthon Rennes 2014)

17. ….


