
Tip! Kĳk voor meer inspiratie over Kerst en Oud & Nieuw op mĳn blog!

Objectifs - Lesdoelen:

• Ik ken een Frans kerstliedje.

• Ik kan iemand Fĳne Feestdagen wensen.

• Ik kan een Franse wenskaart schrĳven voor de feestdagen.

• Ik ken de maanden van het jaar in het Frans.

1. We luisteren naar een Frans kerstliedje; Mon beau sapin. Herken jĳ de melodie?

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

BONUSVRAAG: Zoek op internet de letterlĳke betekenis van ‘Mon beau sapin’.

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

D. Écoute et apprends! - Luister en leer!
1. Bekĳk de Youtube-video De maanden van het jaar van De Franse Juf.

2. Bekĳk nog een keer en doe mee.

3. Bekĳk de video een derde keer - nu zonder geluid - en noem de maanden nu zelf.

Weetje: In Frankrĳk viert men kerst op de avond van 24 december en op 25 december.

Tweede kerstdag kennen de Fransen niet! En op Oudejaarsavond zĳn er geen oliebollen

of vuurwerk. Wél champagne en véél lekker eten. Bonnes fêtes & bonne année!

©2020 DeFranseJuf.nl

C. Fabrique une carte de voeux - Maak een Franse wenskaart

A. Écoute et chante - luister en zing!

B. Cherche la traduction - Zoek de vertaling
Trek lĳnen en verbind de Franse woorden met de juiste Nederlandse vertaling.

Gebruik eventueel een (online) woordenboek, zoals mĳnwoordenboek.nl

• Noël [spreek uit: noowèl]

• Le père Noël [spreek uit: lu pèr noowèl]

• Les cadeaux de Noël [lè kaadoo du noowèl]

• Joyeux Noël [spreek uit: zwaajeu noowèl]

• Bonne année [spreek uit: bòn aanée]

• Bonnes fêtes [spreek uit: bòn fèt]

• La Saint-Sylvestre [spreek uit: laa sè sielvèstru]

• Le sapin de Noël [spreek uit: lu saapè de noowèl]

• Kerst

• De kerstboom

• De kerstman

• Fĳne feestdagen

• Vrolĳk Kerstfeest

• Oudejaarsavond

• Gelukkig nieuwjaar

• De kerstcadeaus

Werkwĳze:

1. Kies een of meer Franse wensen (zie 1B) en schrĳf die met mooie letters op je kaart.

2. Versier de kaart zo mooi als je kunt: maak er tekeningen bĳ en plak er stickers op.

3. Schrĳf onderaan jouw voornaam, leeftĳd & jouw school (als je de kaart op school maakt).

Tip! Stuur jouw kaart aan De Franse Juf: info@defransejuf.nl De mooiste kaarten

publiceer ik op mĳn blog: DeFranseJuf.nl: Frans voor kinderen van 6-16 jaar.

Bonnes fêtes - Fĳne feestdagen!
WERKBLAD 1 - LES 8 - Mini-cursus Frans voor kinderen
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We gaan een kaart schrĳven voor de feestdagen en gebruiken de wensen uit opdracht 1B.

Benodigdheden:

- een kaart van karton (une carte cartonnée).

- kleurpotloden (des crayons de couleurs).

- eventueel: stickers of sterren (éventuellement des auto-collants ou des étoiles).

https://www.defransejuf.nl/kerst-en-oud-nieuw-in-frankrijk-2/
https://youtu.be/N5jDlspik18
https://youtu.be/Iunu76XoedM
https://www.mijnwoordenboek.nl
mailto:info@defransejuf.nl
https://www.defransejuf.nl

