
Montre-moi…  
 Doel van het spel: 
De lichaamsdelen in het Frans begrijpen door ze bij jezelf aan te wijzen.  Benodigdheden: 

- De kaartjes voor het spel. - Een blad om de punten te noteren + een balpen. - De woordenlijst om jullie te helpen.   Opdracht: 
Leg de kaartjes omgedraaid in het midden. Werk volgens de wijzers van de klok.  Je neemt een kaartje van de stapel. Je stelt de vraag op het kaartje aan één van de spelers. Bijvoorbeeld: “Jana, montre-moi… la tête”. Als Jana het juiste lichaamsdeel aanwijst, krijgt ze het aantal punten van op het kaartje.  Als ze het foute lichaamsdeel aanwijst, krijgt ze geen punten.  Als je de vraag kunt beantwoorden zonder de woordenlijst, verdien je een extra punt!  Je legt het kaartje terug onder je andere kaarten. Nu is Jana aan de beurt. Zo speel je verder, je stelt je vragen telkens aan een andere speler.  Je kunt dit spel ook in teams van 2 personen spelen. Dan kunnen jullie overleggen welk lichaamsdeel gevraagd wordt. Pas op: om het spel eerlijk te doen verlopen, kies je best één speler die de punten van iedereen noteert op een blad.   



Domino 
 Doel van het spel: 
De lichaamsdelen in het Frans leren benoemen.   Benodigdheden: 

- De kaartjes van het dominospel.  - Woordenlijsten.  
  Opdracht: 
Verdeel de kaartjes over de spelers. Iedereen krijgt even veel kaartjes. De speler met het kaartje waarop “1” staat mag beginnen. Daarop staat een afbeelding. De persoon die het woord heeft dat bij de afbeelding past, legt dat woord tegen de afbeelding. Bijvoorbeeld:  

  Nu legt de persoon die het woord heeft bij de volgende afbeelding zijn kaartje…      
Pas op: wanneer je een kaartje legt, probeer je altijd het woord uit te spreken. Fouten maken is niet erg, probeer elkaar te helpen.  Zo speel je verder. Wie als eerste al zijn kaartjes gelegd heeft, wint.  Weet je niet wat de woorden op jouw kaartjes betekenen? Kijk op de woordenlijst!  Klaar? Verdeel de kaartjes opnieuw.  bron afbeeldingen: www.sclera.be 



 Memory  
 Doel van het spel: 
De lichaamsdelen in het Frans leren benoemen.   Benodigdheden: 
Kaartjes voor het dominospel.   Opdracht: 
Leg alle kaartjes omgekeerd op de tafel. Doe elk om de beurt een poging. Als je twee kaarten omdraait die bij elkaar passen, mag je ze houden. (Bijvoorbeeld: la bouche – afbeelding van een mond).  Wie op het einde van het spel de meeste koppels gevonden heeft, wint.  Pas op: Wanneer je een kaartje omdraait met daarop een woord, lees je het woord altijd voor. Ook als je geen koppeltje gemaakt hebt. Zo oefen je om te praten in het Frans. Fouten maken is helemaal niet erg!  Klaar? Leg alle kaarten nog eens omgekeerd op de tafel en begin opnieuw.  
 bron afbeeldingen: www.sclera.be     



     
Twister 

 Doel van het spel: 
Op een leuke manier enkele kleuren, rechts/links en enkele lichaamsdelen bijleren.  Benodigdheden: 

- Twister (doek + draaischijf) - Hulpkaart   Opdracht: 
Stel één iemand aan als de spelleider. Hij zal aan de draaischijf draaien en de oprachten geven. De spelleider mag de hulpkaart gebruiken om de opdrachten in het Frans te kunnen formuleren. Hij let goed op dat de spelers de opdracht juist uitvoeren!  Wie valt moet uit het spel. Wie het langst kan blijven staan, wint. Klaar? Kies een andere spelleider en begin opnieuw.       

Hulpkaart ‘twister’ 
 La main droite sur…  Rechterhand op… La main gauche sur…  Linkerhand op… Le pied droit sur…  Rechtervoet op… Le pied gauche sur…  Linkervoet op…  jaune     geel bleu     blauw vert     groen rouge    rood 
 

Auteur: Joke de Proft 



     
Woordenlijst 

 
 La tête Het hoofd 
La bouche De mond Le nez De neus 
Un oreille/les oreilles  Het oor/de oren Un oeil/les yeux Het oog/de ogen 
Le cou De hals 
Un bras/les bras De arm(en) Les muscles De spieren 
Le main/les mains De hand(en) Le ventre De buik 
Le dos De rug 
Une jambe/les jambes Het been/de benen  Un pied/les pieds Een voet/de voeten 
Le genou  De knie Les os De botten 
Un doigt/les doigts Een vinger/de vingers 
  


