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Bon appétit!
WeRKBLAd 1  ◇  Les 4  ◇  Mini-cursus Frans voor kinderen

Objectifs - lesdoelen:

• ik ken Franse woorden voor fruitsoorten

• ik kan vertellen waar ik van houd

• Ik kan vertellen waar ik niet van houd

• Ik kan een gesprek over eten verstaan (bonus)

Illustratie: Jacomien de Bruijne

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

1. Luister naar het fruitlied van Alain le Lait https://youtu.be/nJ03KjwiIVM op Youtube. 

Welke 2 fruitsoorten hebben in het Frans (bijna) dezelfde naam als in het Nederlands? 

..................................................................................................................................................................................................

2. Luister nog een keer en schrijf het nummer van het plaatje achter het juiste woord.

     Les poires

     Les pêches 

     Les pommes

     Les fraises

     Les oranges

     Les cerises

B. Vocabulaire - Woordenlijst 

J’aime [zjèmu]   Ik houd van

J’adore [zjaadoor]   Ik houd veel van

Je déteste [zju deetèst]   Ik heb een hekel aan

Et toi? [ee twà?]   En jij?

Les fruits [lès frwie]   Fruit

Bon appétit! [bònappétie]   Eet smakelijk!

C’est bon! [sè bò]   Het is lekker!

1 2 3
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C. Qu’est-ce que tu aimes? - Waar houd jij van?
Schrijf in de kolommen: 2 fruitsoorten waar je van houdt (j’aime!), 2 fruitsoorten waar je 
véél van houdt (j’adore!) en 2 fruitsoorten waar je een hekel aan hebt (je déteste!).

J’aime J’adore Je déteste
1. 1. 1.
2. 2. 2.

TIP: Let erop dat je het lidwoord ‘les’ [spreek uit: lè] gebruikt bij zelfstandige naamwoor-
den in het meervoud. Bijvoorbeeld: les bananes = (de) bananen.

D. Parle en français - Praat in het Frans
Maak tweetallen. Begin een gesprekje waarin je vertelt:

• van welke fruitsoorten je houdt.
• van welke fruitsoorten je véél houdt.
• aan welke fruitsoorten je een hekel hebt.

Gebruik de informatie uit oefening A, B en C. Vergeet niet om regelmatig aan je gespreks-
partner te vragen: ‘Et toi?’ [spreek uit: ee twà?] = En jij?

E. Joue! - Speel!
 Speel ‘Levend memory’ met fruitsoorten. Door 
het spel te spelen zul je de woorden nog beter 

onthouden. Èn het is superleuk om te doen! 
Lees de speluitleg op de site van De Franse Juf: 

https://www.defransejuf.nl/spel-jeu-de-memory

***BONUSOPDRACHT - Online luisteroefening voor beginners ***
Wil je oefenen met méér Franse woorden voor eten (en drinken)? Doe dan de online 
luisteroefening: https://www.defransejuf.nl/luisteroefening-a1-mijn-lievelingseten/

TIP: Meer Franse spelletjes, oefeningen en muziek voor kinderen vind je op:

• https://www.defransejuf.nl
• http://www.franszelfsprekend.nl/francais-precoce


