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Un croissant,svp!
WERKBLAD 1  ◇  LEs 5  ◇  Mini-cursus Frans voor kinderen

Objectifs - lesdoelen:

• ik ken Franse eetgewoonten

• ik kan croissants en stokbrood bestellen

• ik kan de 4 Franse toverwoorden toepassen

• ik kan de letter g op twee manieren uitspreken

A. Écoute et chante - Luister en zing mee!          Illustratie: Jacomien de Bruijne

1. Luister naar het Youtube-filmpje ‘Au petit-déjeuner’ (Bij het ontbijt) van Alain le Lait. 
https://youtu.be/d5U4kDDBCVA  Welke Franse woorden voor eten herken je?

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

2. Welke overeenkomsten en verschillen zie je met het Nederlandse ontbijt?........................... 

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

3. Luister nog een keer en zing mee!

Weetje: Fransen eten een licht ontbijt (le petit-déjeuner). Dat komt omdat de Franse 

lunch (le déjeuner) vaak warm en uitgebreid is, zeker in het weekend en op feestdagen. 

Kinderen eten rond 4 uur nog een hapje (le goûter) - vaak een chocoladebroodje - 

omdat het lang duurt tot de avondmaaltijd (le dîner). Die is pas rond 20 uur.

B. Vocabulaire - Woordenlijst 

Un croissant [spreek uit: uñ krwaasàñ]    Een croissant

Un pain au chocolat [spreek uit: uñ pèñ oo sjookoolaa] Een chocoladebroodje

Une baguette [spreek uit: uun baagèt]      Een stokbrood

Une boulangerie [spreek uit: uun boelanzjùrie]     Een bakkerswinkel

TIP:  - spreek ñ uit als een neusklank (alsof je een wasknijper op je neus hebt) 
       - spreek de letter g in baguette uit zoals in het Engels ‘to get’. 
       - spreek de letter g in boulangerie uit zoals de tweede g in ‘garage’.
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C. Regarde la vidéo - bekijk de video
Je gaat kijken naar de Youtube-video ‘Bij de Franse bakker’ https://youtu.be/-9x4yCZPd9M

1. Kijk en luister een eerste keer naar de video: 

• Hoeveel croissants bestelt Luc?......................................................................................................................

• Hoeveel chocoladebroodjes?.............................................................................................................................

• Hoeveel stokbroden?..........................................................................................................................................

2. Luister een tweede keer. Kruis aan of Luc alle 4 de Franse ‘toverwoorden’ gebruikt:

O   Bonjour! [spreek uit: bonzjoer]     Goedendag!

O   S’il vous plaît (svp) [spreek uit: sie voe plè] Alstublieft (afkorting: aub)

O   Merci [spreek uit: mersie]    Bedankt

O   Au revoir! [spreek uit: oo ruvwaar]  Tot ziens!  

D. Joue la scène - Rollenspel

Speel de video na met een rollenspel! De ene leerling speelt klant en de andere de 

verkoopster/verkoper. Wissel daarna van rol. Maak een echte bakkerswinkel,

met verse croissants, chocoladebroodjes en stokbrood. Hoe echter, hoe beter!

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

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


