Balloons
Vaardigheid spreken
Benodigdheden ballonnen
De leerlingen staan in tweetallen tegenover elkaar. Eén leerling heeft een ballon vast
en stelt een vraag in het Engels, bijvoorbeeld: “What’s your name?” Daarna wordt
de ballon naar de andere leerling gegooid. De leerling probeert ondertussen de
vraag te beantwoorden. Nu mag de ander een vraag stellen en de ballon weer terug
gooien.
Tip Als leerlingen het nog lastig vinden om een vraag te bedenken is het aan te
raden om voorbeeldvragen op het bord te schrijven. Spreek eventueel de zin uit in
de groep zodat de leerlingen goed horen hoe ze de zin moeten uitspreken.
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15 SOS

Benodigdheden pen en papier.
Schrijf op het bord een Engels woord, bijvoorbeeld ‘banana’. De leerlingen moeten
met elke letter een nieuw woord bedenken en deze woorden moeten samen een
enigszins logische zin vormen. Bijvoorbeeld bij ‘banana’: Bring A New Apple Now
Alright. Wie lukt het om een grappig en logische zin te maken?
Tip Begin met een kort woord en maak het woord steeds langer.
Variatie Bij een gemiddeld niveau mogen leerlingen willekeurige woorden
gebruiken. Deze woorden hoeven dan geen zin te vormen. Als de woorden maar
beginnen met de letters van het woord dat op het bord staat.
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32 Cut the sentence
Benodigdheden pen, papier en een schaar.
Laat de leerlingen in groepjes of tweetallen een zin opschrijven of overschrijven in
het Engels. Bijvoorbeeld: “Hello, my name is Patricia” of “In the bathroom we have
a large bath”. Spreek duidelijk af uit hoeveel woorden de zin bestaat. Begin met
zinnen die bestaan uit vijf à zes woorden. Deze zin schrijven ze twee keer onder
elkaar op. Controleer bij alle groepjes of de zin klopt. De ene zin houdt het groepje
zelf, de andere zin knippen ze in losse woorden. Eén leerling van elk groepje geeft de
geknipte zin aan een ander groepje. Na een startteken kunnen de groepjes puzzelen
met de woorden. Wie lukt het als eerste om de zin in de goede volgorde te leggen?
Tip Geef de leerlingen een onderwerp waarover ze moeten schrijven. Dit kan
leerlingen helpen om sneller tot het schrijven van een zin te komen.
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