
C. Le jeu des gestes - Gebarenspel

1. In duo’s: bekĳk woordenlĳst B en bedenk bĳ elk van de groeten een passend gebaar.

2. Voer daarna met z’n tweeën een ‘gesprek’ met deze gebaren (zonder woorden).

3. Na 5 minuten bespreken we klassikaal:

• Welke gebaren hebben meerdere kinderen gevonden? Zĳn er ook bĳzondere
gebaren gevonden? (misschien uit andere landen?).

• Zĳn er verschillende gebaren om volwassenen en leeftĳdgenoten te begroeten?

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

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.
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D. Regarde & écoute - kĳk en luister.

In deze oefening ga je Franse gebaren leren om te groeten.

1. Kĳk naar aflevering 1 ‘Bonjour’ van de 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 hetzelde als in Nederland?

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

C. Welke gebaren zĳn anders dan in Nederland?

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

B. Vocabulaire - Woordenlĳst.
1. Bonjour [bonzjoer] Goededag

2. Salut [salu] Hoi (tegen leeftĳdgenoten)

3. Comment ça va ? [komman sa va ?] Hoe gaat het?

4. Comment vas-tu ? [komman va tu ?] Hoe gaat het met jou?

5. Ça va [sa va] Het gaat

6. Ça va bien [sa va bjèn] Het gaat goed

7. Ça va très bien [sa va trè bjèn] Het gaat heel goed

8. Et toi ? [ee twa ?] En met jou? Of: En jĳ?

9. Moi aussi [mwa oosie] Met mĳ ook. Of: ik ook.

10.Au revoir [oo ruvwaar] Tot ziens

Tip! Maak de oefening uitdagender:
- Voer het gesprek van oefening E op allerlei manieren: zeg de begroetingen heel zacht,
heel hard, boos, blĳ of verdrietig. Hoe voelt dat?

- Voer het gesprek ook op een ‘formele manier’ door om de beurt een volwassene te
spelen. Schudt elkaar de hand en zeg: Bonjour Monsieur / Madame (Goededag mĳnheer/
mevrouw). Comment allez-vous? (Hoe gaat het met u?)TIP! De letter ‘n’ in ‘Bonjour’ spreek je uit alsof je een wasknĳper op je neus hebt.

Maak tweetallen en voer een Frans gesprekje, waarbĳ je elkaar groet en vraagt hoe

het gaat. Gebruik zoveel mogelĳk Franse woorden en gebaren die je hebt geleerd bĳ

opdracht A, B en D. Succes! Bonne chance!

E. Joue la scène - Speel na (rollenspel)

Vernieuwde versie!


