
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: être poli.
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: beleefdheid, relaxatie

1. Alvorens het verhaal met de kinderen te bekijken kan je vertellen hoe jouw ouders hamerden 
op beleefdheid.  Soms kreeg je de tijd nog niet om te antwoorden of zei je mama al wat je 
moest zeggen.  Herkennen de kinderen dit?  Vinden de kinderen beleefdheid belangrijk?  
Waarom wel? Waarom niet?  Kijk dan samen naar het verhaal.  Hoe ouder kinderen worden 
hoe sneller ze gaan zeggen dat ze iets niet begrijpen.  Jonge kinderen zijn het meer gewoon 
om de grote lijnen van een verhaal te begrijpen door het beeldmateriaal, de mimiek en de 
intonatie.  Zeg de kinderen dat ze zeker heel wat gaan begrijpen wanneer ze aandachtig 
luisteren en naar de afbeeldingen kijken.  Voel je dat de aandacht weggaat, zet dan het beeld 
af en toe stil en vraag hen wat ze zien en wat ze denken bij een afbeelding.  Alle antwoorden 
zijn goed om even stil bij te staan.

2. Het liedje dat bij het verhaal hoort, gaat ook over beleefdheid.  Er zijn heel wat gelijkenissen 
maar ook veel verschillen over culturen heen.  Na het liedje “Toujours être poli” kan je dit met 
de kinderen bespreken.  Hoe begroeten ze elkaar in Azië, Amerika, Europa…? In Wallonië 
geven bijvoorbeeld ook mannen elkaar een kus, terwijl wij dit in Vlaanderen meestal niet 
doen…. 

3. In onze maatschappij die zo snel verandert, is respect voor elkaar heel belangrijk.  Wie respect 
geeft, kan ook respect terug krijgen.  Te vaak oordelen we te snel.  Vluchtelingen, 
vreemdelingen, Belgen, Vlamingen, groot, klein, dik, dun…al snel worden we in een hokje 
geplaatst terwijl we op zoveel manieren met elkaar kunnen verbonden worden.  De 
vreemdeling is bijvoorbeeld ook een zoon van, heeft een zus, woont in onze straat, is geboren 
in België…. Zoek naar verbondenheid en samenhorigheid dat bevordert de sfeer in je klas, in 
je school, in je dorp of stad. Zeg je bijvoorbeeld “alstublieft”, “dankjewel”, “welkom” “goeiedag” 
of “excuseer” in de moedertaal van iemand anders dan krijg je steevast een glimlach terug.  
Leer de kinderen van je klas deze woorden in de talen die aanwezig zijn in je klas.  Je kan elke 
dag een ander kind/taal in de kijker zetten.  Je kan nog meer woorden toevoegen als deze van 
betekenis zijn voor jouw klas.   Je toont met deze activiteit respect voor elkaar en kinderen 
leren ook hoe moeilijk het is om een andere taal dan hun moedertaal te leren.  Het is ook fijn 
als ze buiten de schoolmuren ook deze woorden spontaan gaan gebruiken tegen de buurman, 
de winkelbediende….

4. Stel je even voor; je bent met vakantie in Italië.  Een Italiaanse ober spreekt je aan met enkele 
Nederlandstalige woordjes, misschien soms wat raar uitgesproken maar omdat je het niet 
verwacht ben je meteen gecharmeerd.  De volgende dag kies je mogelijk door dit klein gebaar 
opnieuw voor hetzelfde restaurant.  Je voelt je op de één of andere manier verbonden.  Naar 
welk land gaan de kinderen van jouw klas op vakantie?  Misschien willen ze dan vooraf al 
enkele woordjes leren.  Klasgenootjes, internet, woordenboeken….kunnen hierbij helpen.  Dit 
is zeker een leuke activiteit voor op het einde van het schooljaar te doen of te herhalen.  
Kinderen gaan spontaan verbanden zien tussen talen, ze gaan hun zoekvaardigheden 
ontwikkelen alsook hun spreekdurf.  

5. Mila voelt zich opgejaagd.  Ze kan tot rust komen in haar kamer wanneer ze alleen is.  
Wanneer voelen de kinderen zich onrustig?  Wat kan hen tot rust brengen?  Wat brengt jou tot 
rust als leerkracht/persoon?  Waarom vind je het belangrijk dat het ook rustig is in de klas?  
Vertel kinderen waarom het belangrijk is om rust te vinden, om het rustig te maken in de klas.  
Wat helpt kinderen die het moeilijk vinden om rustig te worden?  Betrek hen bij de beslissingen 
die je neemt.  De kinderen zijn op een leeftijd gekomen dat ze zich kunnen uitdrukken en vaak 
oplossing kunnen aanreiken die je niet voor mogelijk hield.    Je kan ook regelmatig rustige 
muziek opzetten in de klas als dit rust brengt.  Laat de kinderen ook op zoek gaan naar rustige 
muziek die zij verkiezen.  Bouw samen met hen een ritueel uit om tot rust te komen.  Dit kan 
een yoga-beweging zijn, samen zoemen, een stiltemoment, een gebed, een klankschaal….

6. Er staan super veel leuke Yogafilmpjes op YouTube, deze kan je meteen ook vinden in het 
Frans.  Door een aantal bewegingen regelmatig te herhalen, leren ze al spelend een aantal 
Franse woorden of begrippen of ze horen gedurende het YouTube filmpje heel wat Frans zodat 
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het net als de Engelse taal meer vertrouwd klinkt. Enkele voorbeelden van filmpjes:  “Cubes 
énergie | Yoga pour les tout-petits 2016”. Alsook: “123 Piwi (Emission de Yoga pour enfants 
avec Delphine Bourdet) LE MOUVEMENT DU CROCODILE sur Piwi+”.  Nadien kan je 
doorklikken naar nog meer filmpjes.  Zoals “Séance de Yoga pour les enfants”

7. Het volgende filmpje is één van mijn favorieten: Door de rustige stem worden kinderen meteen 
rustiger.  Je kan deze oefening eerst een paar keer in het Nederlands doen, jij praat dan en de 
kinderen doen wat je zegt (stilzitten, muisstil zitten ;-)) Nadien laat je dit filmpje regelmatig 
afspelen in de klas om tot rust te komen maar dan in het Frans  De kinderen blijven de hele tijd 
stil zitten. You Tube: “Pour méditer comme une grenouille…”

8. Leuk liedje om in de rij te staan: You Tube “Mains en l’air”
9. Liedje over gevoelens om tussendoor te doen;Si Tu As D'la Joie Au Cœur (Version avec 

Paroles) | Kids Super Songs Français.  Je kan dit ook in het Engels doen “If you happy and you 
know it…..”

10. Mooie boodschap, misschien een beetje moeilijk maar in combinatie met Nederlands kan dit 
een goede insteek zijn om over emoties te praten met de kinderen. You Tube: “Ecoutez-moi 
(Chanson sur les émotions des enfants)”

11. Mogelijk een beetje kinderachtig maar als je het zelf zingt, hoeft het helemaal niet kinderachtig 
te zijn.  Je kan dit lied gebruiken om de  kinderen stilte te vragen, ondertussen horen ze weer 
wat Franse woordjes; You Tube “Je cache mes yeux (comptine à gestes avec paroles)” Je kan 
de ogen veranderen door neus, mond, oren….

12. Leuk, leuk, leuk:” Comptine quand je suis énervé” Begrijp je niet helemaal de tekst dan kan 
een Franstalige ouder je zeker op weg helpen.  Je kan dit zowel in het Nederlands als in het 
Frans doen.

13. Bonjour, Bonjour! - alain le lait (French greetings) is een leuk lied voor Franse woordjes te 
beluisteren over beleefdheid, heel toegankelijk en eenvoudig.

14. "La Politesse" - extrait du CD et du spectacle "Je Signe avec Bébé"Politesse et bonnes 
manières - Les Amis de Boubi (Comptines pour enfants)

15. Er zijn zoveel liedjes en versjes te vinden op You Tube dat we nog even kunnen doorgaan.  
Door zoekopdrachten in te geven, komen jullie vast en zeker nog leuke dingen tegen die 
aansluiten bij het verhaal van Mila Lila.


