Bonjour!

WERKBLAD 1 ◇ Les 1 ◇ Mini-cursus Frans voor kinderen
Objectifs - Lesdoelen:
• ik kan groeten in het Frans
• ik kan vertellen hoe het gaat
• ik ken Franse gebaren om te groeten
• ik kan de Franse ‘neusklank’ uitspreken

A. Écoute et chante! - Luister en zing mee!

Illustratie: Jacomien de Bruijne

1. Luister naar het ‘Bonjour-lied’ (Youtube-video ‘Learn French, Bonjour, Hello’). Herken
je Franse woorden? https://youtu.be/RkQrLXaEOTg
2. Lees de nieuwe woorden in de woordenlijst (zie B. Vocabulaire).
3. Luister nog een keer naar het ‘Bonjour-lied’ en zing hardop mee.

B.Vocabulaire - Woordenlijst
Bonjour [bonzjoer]

Goeiedag of Hallo

Salut [salu]

Hoi

Comment ça va? [komman sa va?]

Hoe gaat het?

Comment vas-tu? [komman va tu?]

Hoe gaat het met jou?

Ça va [sa va]

Het gaat

Ça va bien [sa va bjèn]

Het gaat goed

Ça va très bien [sa va trè bjèn]

Het gaat heel goed

Oui [wie]

Ja

Et toi [ee twa?]

En met jou? Of: En jij?

Moi aussi [mwa oosie]

Met mij ook. Of: ik ook.

Au revoir [oo ruvwaar]

Tot ziens

Tip: De letter ‘n’ in het woord ‘Bonjour’ spreek je uit alsof je een wasknijper op je neus
hebt. Datzelfde geldt voor de ‘n’ in het woord ‘Comment’ (hoe) en in ‘Bien’ (goed).

©2018 DeFranseJuf.nl

Dag van de Franse Taal

Levende Talen

Bonjour!

WERKBLAD 1 ◇ Les 1 ◇ Mini-cursus Frans voor kinderen
C. Regarde et écoute - Kijk en luister
In deze oefening ga je Franse gebaren leren om te groeten.
1. Bedenk eerst 3 Nederlandse gebaren om iemand te begroeten en schrijf ze op: 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Kijk nu naar aflevering 1 ‘Bonjour’van de Franse serie ‘Adomania’ van TV5Monde:
https://youtu.be/iT72GMl-VlI (alleen de eerste 36 seconden)
A. Wat valt je op aan de manier waarop de Franse leerlingen elkaar begroeten? 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B. Welke gebaren zijn hetzelfde als in Nederland?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
C. Welke gebaren zijn anders dan in Nederland?
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D. Joue la scène - Speel na (rollenspel)
Maak tweetallen.
Voer een Frans gesprekje, waarbij je elkaar groet en vraagt hoe het gaat. Gebruik zoveel
mogelijk Franse woorden en gebaren, die je hebt geleerd in opdracht A, B en C.

***BONUSOPDRACHT - Maak een filmpje ***
Maak met de klas een kort filmpje - maximaal 30 seconden - over ‘groeten in het Frans’.
Gebruik de video uit opdracht C als voorbeeld.
1. Schrijf een script: Wie begroet wie? Welke woorden en gebaren gebruik je?
2. Ga met de hele klas naar het schoolplein of de aula en film verschillende Franse
begroetingen. Gebruik weer zoveel mogelijk Franse woorden en gebaren.
3. Stuur het filmpje aan de Franse Juf: info@defransejuf.nl. De leukste filmpjes
worden gepubliceerd op de site van De Franse Juf èn van de Dag van de Franse Taal.
Inzendingen vóór 20 november 2018 maken kans op een Frans stripboekenpakket.
TIP: Meer Franse spelletjes, oefeningen en muziek voor kinderen vind je op:
• https://www.defransejuf.nl
• http://www.franszelfsprekend.nl/francais-precoce
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