Unit 3

lesson 1

Spare time

Unit 3: Spare time (vrije tijd)
Lesdoelen les 1
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
• informatie over dieren halen uit de film, het lied en de dialoog, en vragen daarover beantwoorden.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
• de leswoorden: bird, blue, black, green, grey, orange, pet, puppy, red, white.
Benodigde materialen:
• introductieopdracht: vier grote vellen papier, kopieerblad 3.01, schaar, lijm en kleurpotloden;
• opdracht 6: kopieerblad 3.02;
• ster-opdracht 1: kopieerblad 3.03.

Introductie les 1 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Neem vier vellen papier en teken op elk vel een woordspin. Schrijf in het midden van iedere woordspin één van de
volgende kleuren: black, grey, green en white. De woorden schrijf je in hun eigen kleur. De kleur white maak je duidelijk
door de contouren van de letters met zwart te tekenen en het wit er binnenin te benadrukken. Om de woordspin heen
teken je een aantal vakjes. De leerlingen noemen om de beurt een dier dat die betreffende kleur heeft. Dat mag in het
Engels of in het Nederlands. Deel daarna kopieerblad 3.01 uit. Per tafelgroepje knippen de leerlingen de dieren uit en
kleuren ze in hun goede kleur. Hebben de dieren kleuren die in de woordspinnen voorkomen? Dan plakken de leerlingen
om de beurt een dier op een vakje van de woordspin met de juiste kleur. Herhaal telkens het Engelse woord voor de
kleur. Er mogen er ook meer kleuren worden benoemd: het konijn kan bijvoorbeeld wit, grijs of zwart zijn, maar heeft
een oranje (orange) wortel. Je kunt ook kleuren benoemen die in deze les nog niet aan de orde komen.
Kern les 1 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 6. Na het bekijken van de film maken ze opdracht 2 en
3, gevolgd door opdracht 4 na het lied. Opdracht 5 en 6 maken de leerlingen na de dialoog.
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Unit 2

lesson 4

Unit 3

Words to know

a bite

een hap, hapje

lunch

lunch, middageten

apple

appel

milk

melk

banana

jongen

orange

sinaasappel

Colour the animals.

biscuits

koekjes

pasta

pasta

Cut them out.

bread

brood

breakfast

ontbijt

1.

pear

peer

pizza

pizza

butter

boter

rice

rijst

cake

cake, taart

salad

salade

cheese

kaas

chewing gum

kauwgum

chocolate

chocola

cup

kopje

dinner

avondeten

egg

ei

jam

jam

juice

sap
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Make a word web.

2. Omcirkel het juiste
antwoord.

What colour is the cat’s fur in the film?

Circle the right answer.
a. brown
b. black
c. yellow
d. blue

3.
sandwich

boterham

spaghetti

spaghetti

sugar

suiker

tea

thee

teaspoon

theelepel

water

water

Charlie likes parrots. What colour is the parrot in the film?

twenty-seven

Listen to the song.

3. Omcirkel het juiste
antwoord.

Circle the right answer.

twenty-six

4.

1. Kleur de dieren, knip
ze uit en plak ze in je
woordweb (op
kopieerblad).

Spare time

Stick them in the right place.

2.

4. Kies het juiste
antwoord.

lesson 1

6.
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Play the game.

Tick the right answers.

What number do
you like?

What does the horse say?

6. Speel het spel in
tweetallen (met hulp
van kopieerblad).

I like number 5.

O grrrrr
O hííííííí
O woof
Which animal did you also see?
O mouse

For example:

A

B

O cat
O lion

A: What number do you like?

B: I like number 5.

What colour is the rabbit?

A: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

O white

Which one do you choose?

O black

5. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

O brown

A: OK. You chose ‘cow’.
What number do you like?

A: 1 – 2 – 3. Which one do you choose?

5.

B: That one!

B: I like number 3.

B: That one!

Do the dialogue.
A: OK. You chose ‘blue’.

Repeat the text with a classmate.

Mr Frost:

Have you got any pets?

Gini:

Yes, I have a bird.

Mr Frost:

Can it talk?

Gini:

Yes, it can. It is a parrot.

So your favourite animal is a blue cow.
Now it is your turn!

*1. Kleur en schrijf op
welk dier je ziet (op
kopieerblad).

Now ask your classmate: Have you got any pets?

Finished? Do this.

Answer: Yes, I have a ... or No, I have not.

You get a picture from your teacher.
Look at the numbers. Colour each piece the right colour.
What pet do you see?
It is a
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twenty-eight

parrot

twenty-nine
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Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Film
Audio

Let’s watch the film. The film is about two
children and some animals. The children talk
about their favourite animals.

We gaan film kijken. Deze gaat over 2 kinderen
en een paar dieren. De kinderen praten over hun
lievelingsdier.

Vraag

Can you guess what pet I like? It is yellow and
blue. It can fly. It can talk. What is it?

Kun jij raden van welk huisdier ik houd? Het is
geel en blauw. Het kan vliegen. Het kan praten.
Wat is het?

Antwoord

Yes. It’s a parrot.

Ja, het is een papegaai.

Vraag

What does the horse say?
Which animal did you also see?
What colour is the rabbit?

Wat zegt het paard?
Welk dier zie je nog meer?
Welke kleur heeft het konijn?

Antwoord

The horse says: hiiiii.
You also see a cat.
The rabbit is brown.

Het paard zegt: hiiii.
Je ziet ook een kat.
Het konijn is bruin.

Lied

Extra uitleg bij opdracht 5 en opdracht 6
Opdracht 5: de leerlingen herhalen de dialoog en oefenen hoe ze eenzelfde soort gesprek kunnen voeren. De vraag
Have you got any pets? en het antwoord Yes, I have a … of No, I have not (of; No, I haven’t), staan hierbij centraal.
Opdracht 6: de leerlingen gebruiken kopieerblad 3.02 en vouwen het vouwspelletje volgens de instructies. Daarna gaan
ze aan de slag met de opdracht ‘A blue cow’. Eerst noemen ze een getal, waarna een dier volgt, gevolgd door nog een
getal, waarna een kleur volgt. De leerlingen oefenen hiermee hun Engelse dieren- en kleurenkennis.
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Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 gebruiken de leerlingen kopieerblad 3.03 en geven daarbij de papegaai de juiste kleuren die in het
Engels staan aangegeven.
Bij ster-opdracht 2 vullen de leerlingen een dierenpaspoort in, waarbij ze informatie over hun eigen of een
fantasiehuisdier geven.
Afsluiting les 1 (10 min)
Na het verwerken, volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
Alle leerlingen gaan staan. Zeg voorafgaand aan de opdracht dat de leerlingen de kleuren die je straks noemt, moeten
onthouden. Of schrijf de kleuren op het digibord. Bedenk welke kleuren je gaat zeggen in het Engels en baseer die op de
kleding die je in de klas ziet. Noem nu een kleur. Leerlingen die deze kleur niet in hun kleding dragen, moeten gaan
zitten. De andere leerlingen blijven staan. Vervolgens noem je een andere kleur. Het doel van het spel is om zo lang
mogelijk te blijven staan en goed in de kleding naar bepaalde kleuren te zoeken. Speel het spel voor een tweede keer. Als
het goed is, hebben de leerlingen de kleuren onthouden. Geef de leerlingen, voordat je aan het tweede spel begint, de
mogelijkheid om kleding te ruilen of om jassen aan te trekken. Blijven er nu meer leerlingen staan?

Aantekeningen
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Unit 3

lesson 2

Spare time

Lesdoelen les 2
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
• informatie over dieren en kleuren halen uit de film, dialoog en het lied, en vragen daarover beantwoorden;
• meezingen met een lied over dieren.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
• de leswoorden: dog, brown, cat, chicken, cow, horse, pet shop, pig, rabbit, yellow.
Benodigde materialen:
• ster-opdracht 2: kopieerblad 3.04;
• afsluiting les: kopieerblad 3.13.
Introductie les 2 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Je speelt Pictionary met dieren. Je tekent een dier op het digibord en de leerlingen raden tijdens het tekenen welk dier
het is. Speel het spel eerst in het Nederlands. Zeg, als het dier is geraden, hoe het dier in het Engels heet en vertel welke
kleur het dier heeft en hoe je die kleur in het Engels noemt. Speel het spel daarna helemaal in het Engels. Kies om te
beginnen dieren uit die in les 1 en 2 aan bod komen: dog, puppy, bird, cat, chicken, cow, horse, pig, rabbit. Je kunt
eventueel uitbreiden met de dieren uit les 3: duck, elephant, giraﬀe, lion, monkey, parrot, snake, tiger. Na het spel maken
de leerlingen aanvullend de woordenschatopdracht die bij opdracht 1 hoort.
Introductiefilmpje op digibord: de co-teacher speelt in het introductiefilmpje een kort spel (‘pet or not a pet?’) met de
leerlingen.

Kern les 2 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 7. Hierbij kijken en luisteren ze nogmaals naar de film en
het lied uit les 1. Opdracht 2 en 3 hebben betrekking op de film. Naar aanleiding van de dialoog maken de leerlingen
opdracht 4, 5 en 6. Opdracht 7 volgt na het lied. In les 2 is dit lied voorzien van ondertiteling, zodat je met de leerlingen
kunt meezingen (zie ook kopieerblad 3.13).
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Finished? Be creative.

Unit 3

Fill in the passport.

1.

lesson 2

1. Trek een lijn van het
woord naar het juiste
plaatje.

Spare time

Play a game.

Your teacher will draw an animal.
Can you see what it is?
Draw lines to match the words to the pictures.
cat



chicken



cow



dog



horse



rabbit



puppy



pig



2.

Watch the film.

2. Omcirkel het juiste
antwoord.

Which number is correct?
1. I like frogs.
2. I love my bird.
3. Look, there is a nest.
4. I want to be a parrot.
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3. Omcirkel de juiste
letter en maak een
woord.

thirty

thirty-one

3. True or false? Circle the right letter.

Look and choose.

With these letters you can form a word. Which word?

6. Kies de goede
woordspin bij elk dier.

Is it a pet or not a pet?
True

False

1. Susie and Charlie hear a cat.

D

C

2. There is a cat in the tree.

A

O

3. The name of the cat is Kate.

T

G

The word is:

4. Kies het juiste
antwoord.

6.
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4.

Fill in the Dutch or English name. Choose the right word web.

dog

pet

Listen to the dialogue.

not a pet

Which pet does Henry buy?
Tick the right answer.
O a cat
O a horse
O a rabbit
O a dog

5. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

7.

Listen to the song.

7. Kruis aan welke
dieren je hebt
gehoord in het lied.

Which animals did you hear?

5.

Do the dialogue.

Tick at least three animals.

Repeat the text with a classmate.

Shop assistant:

Have you got any pets?

Henny:

No, I have not. I want to buy a rabbit.

Shop assistant:

Brown, black or white?

Henny:

Hmm, I do not know. Are they sweet?

Shop assistant:

Long ears or short ears?

Henny:

Hmm, long ears?

Shop assistant:

Here you are. That is five pounds.

Henny:

Oh!!!
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thirty-two

thirty-three
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Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Film
Audio

Let's look at the film again.

Bekijk de film opnieuw.

Vraag

What animal do you like more? Raise your hand
if you like cats more than dogs.

Welk dier vind jij leuker? Steek je hand op als je
katten leuker vindt dan honden.

Antwoord

I see, there are [more / a few] children that like
cats better than dogs. Let’s count!

Ik zie dat (meer/ een paar) kinderen katten leuker
vinden honden. Laten we tellen!

Vraag

Which pet does Henry buy?

Welk huisdier koopt Henry?

Antwoord

Henry buys a rabbit.

Hij koopt een konijn.

Vraag

Which animals do you hear?

Welke dieren hoor je?

Antwoord

You can hear: a pig, a cow, a rabbit, a cat, a
chicken, a horse, a dog and a duck.

Je hoort: een varken, een koe, een kat, een kip,
een paard, een hond en een eend.

Dialoog

Lied

Extra uitleg bij opdracht 6
Je laat een aantal dieren op het digibord zien via het internet. Na elk dier dat je laat zien, schrijven de leerlingen de naam
van het dier in het Nederlands of Engels op bij de juiste woordspin. Ze vragen zich af: ‘is dit dier een huisdier?’ of ‘is het
geen huisdier?’ Doe het eerste dier aan de leerlingen voor. Daarna kijk je de opdracht gezamenlijk na.
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Vraag en antwoord bij het lied
Vraag: Which animals do you hear?
Antwoord: You can hear: a pig, a cow, a rabbit, a cat, a chicken, a horse, a dog and a duck.
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 testen de leerlingen hun Engelse dierenkennis. Bij ster-opdracht 2 tekenen de leerlingen hun eigen
fantasiebeest. Hiervoor gebruiken ze kopieerblad 3.04.
Afsluiting les 2 (10 min)
Na het verwerken, kun je als afsluiting het lied nogmaals met de leerlingen zingen. Gebruik kopieerblad 3.13 als je de
songtekst op papier wilt hebben.

Aantekeningen























53

Unit 3

lesson 3

Spare time

Lesdoelen les 3
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
• de /g/ goed uitspreken;
• dialogen naspreken en soortgelijke gesprekken in tweetallen voeren.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
• de leswoorden: animal, duck, elephant, giraﬀe, lion, monkey, parrot, snake, tiger, zoo.
Benodigde materialen:
• ster-opdracht 1: een groot vel papier, lijm, schaar, tijdschriften met plaatjes van dieren / mensen / objecten.
Introductie les 3 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht met chant – opdracht 1 verwerken
De leerlingen zeggen bij opdracht 1 de chant na over de olifant. In de chant wordt de uitspraak van de Engelse /g/ in go
aan de orde gesteld. Tijdens de film wijzen de leerlingen met hun vinger naar het digibord als ze de /g/ horen. Ze wijzen
bij de woorden: go, grey, big, en nogmaals big. Om deze klank uitgebreider te oefenen, noem je een aantal Engelse
woorden waar die klank in voorkomt, zoals green, good, great, begin en again. Wanneer horen de leerlingen de /g/? Ze
klappen bij die klank in hun handen.
Kern les 3 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 6. Na het beluisteren van de dialoog volgen opdracht 2,
3 en 4. Na de cartoon volgt opdracht 5. De laatste opdracht 6 is een TPR-oefening waarbij je het digibord nodig hebt.
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Finished? Do this.

Unit 3

Which animals do you see?

lesson 3

Spare time

Write them down under the pictures.

1.

Listen and repeat.
Right foot, left foot, see me go,
I am grey and big and slow.
I come walking down the street,
with my trunk and four big feet.

2.

2. Omcirkel het goede
antwoord.

Listen to the dialogue.

Can the monkey read?
Circle the right answer.

parrot, monkey, rabbit, giraffe, horse , chicken, lion, cat

Yes, he can. / No, he can’t.

3.

Ben:

Your teacher will give you a piece of paper. Draw a fantasy animal.

34

4. Vraag aan de ander
wat deze dieren
kunnen.

Do the dialogue.

I can see a monkey. Does he have a name?

Zookeeper:

Yes, his name is Ben.

Ben:

Hey, my name is Ben too! Wow, can he talk?

Zookeeper:

Yes, he can talk. Look, he has a newspaper!

Ben:

Can he read?

Zookeeper:

No, he can’t read.

Ben:

Oh. Hey, where is my music player?

Zookeeper:

But he can sing!

thirty-four

4.

3. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

Repeat the text with a classmate.

Finished? Be creative.

thirty-five

6.

Guess the animal.
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6. Kijk en luister naar
Lenny.

Look and listen.

Ask each other what these animals can do.
Choose from these animals:

Finished? Do this.

*1. Knip en plak
verschillende dieren
op een papier en
praat erover, in
tweetallen.

Cut out pictures of animals whose names you can say in English.
Stick them on a piece of paper in between pictures of other things.
Finished?
Choose from these questions:

Choose from these answers:

Ask a classmate to find your animals.

Can it fly?

Yes, it can.

You can ask: Where did I put the cow?

Can it sing?

No, it can’t.

The answer can be: Between the two houses.

Can it read?

But remember: only speak English!

Can it talk?
For example: I see a rabbit! Can it read? No, it can’t.

5. Kies het juiste
antwoord.

Finished? Find out.
5.

Watch the cartoon.

Who is stupid: the parrot or the penguin?
What do you think?

Choose an animal.
Look for information about that animal.
Write it down in English! Is it too difficult? Then write in Dutch.

Tick the right answer.
Photo:

giraffe
Food: leaves, shrubs
Countries in: Africa: south of the Sahara
Colour: brown (dark brown and light brown)
Name:

O

O

the parrot

the penguin

Extra information:

O
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both: the parrot and the penguin

thirty-six

thirty-seven
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*1. Kies een dier en
schrijf op wat je
erover weet of wat je
hebt gevonden aan
informatie.

Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Dialoog
Vraag

Can the monkey read?

Kan de aap lezen?

Antwoord

No, the monkey can’t read.

Nee, de aap kan niet lezen.

Vraag

Who is stupid: the parrot or the penguin?

Wie is dom: de papegaai of de penguin?

Antwoord

Hmm, I don’t know. Maybe they are both a bit
stupid. What do you think?

Hmm, ik weet het niet. Misschien zijn ze allebei
een beetje dom. Wat denk jij?

Cartoon

Extra uitleg bij opdracht 4
De leerlingen stellen elkaar vragen over verschillende eigenschappen van dieren. De ene leerling kiest een dier uit de
opdracht en stelt de vragen Can it fly?, Can it sing?, Can it read? of Can it talk? De andere leerling antwoordt hier
bevestigend met Yes it can of ontkennend met No it can’t op.
TPR oefening – opdracht 6
De co-teacher beeldt verschillende dieren uit en de leerlingen doen het na.
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 maken de leerlingen hun eigen dieren-zoekplaat. Ze knippen plaatjes uit van verschillende dieren,
maar ook van andere objecten: bijvoorbeeld huizen, mensen of planten. Ze plakken al hun plaatjes door elkaar op een
groot vel papier en vragen in het Engels aan een klasgenoot om een dier te zoeken tussen alle plaatjes. Vragen als Where
did I put the [cow]? en antwoorden die een plaats aanwijzen als: Between two houses, staan centraal.
Bij ster-opdracht 2 zoeken de leerlingen gericht informatie op over een giraf, tijger of een leeuw en proberen dat in het
Engels op te schrijven. De informatie kunnen de leerlingen van het internet halen.
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Afsluiting les 3 (10 min)
Na het verwerken, volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
Per tafelgroepje spelen de leerlingen de TPR-oefening nog een keer. Eén van de leerlingen geeft de anderen opdracht
om te doen als een bepaald dier. De anderen voeren de opdracht uit. De leerlingen kunnen de opdracht in het
Nederlands geven, maar belangrijk is wel dat het dier in het Engels nogmaals genoemd wordt. Daarna is een andere
leerling aan de beurt om de opdracht te geven. Je kunt dit spel ook klassikaal (voor)doen, waarbij een leerling de hele
klas de opdracht geeft.
Extra: de voorbereidingen op unit 4
Bij de introductieopdracht in de volgende les (unit 4 – les 1) gebruik je een woordspin of -paraplu die je onder de
ABC-knop op het digibord vindt. Schrijf alvast de meest eenvoudige Engelse begrippen met betrekking tot het thema ‘de
weg vragen’ in de woordspin/woordparaplu: left, right, straight on (links, rechts en rechtdoor).

Aantekeningen
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