
 

 
 

Lesbrief 
Les 6.1: Partytime! 

Main language  
Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als 
actief kennen.  

Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples, bananas, coffee, tea, 
lemonade  

Incidental language 
Dit zijn de woorden die de leerlingen passief moeten kennen.  

Nouns: Shopping, shopping bag, nobody  
Verbs: to like, to get ready, to go home  

Teacher language 
Dit is de taal die de leerkracht in de klas gebruikt.  

- Let’s see what’s in the bag.  
- Here are some (crisps). Here is an apple. This is a banana.  
- Stand up and change places.  
- You have to think of something/ if you can’t think of anything  

Tijdsduur: 45 minuten  

Doelen 

- De leerlingen kunnen de basiswoorden behorend bij het thema “Party time” in 
het Engels benoemen, lezen en schrijven.  

- De leerlingen begrijpen de verhaallijn van de t.v uitzending.  

Materialen 
Werkbladen en flashcards (flitskaarten). Deze zijn te downloaden van de site van 
Schooltv.  

 



 

 
 

Voor het kijken ( warm up-10 minuten) 
De leerkracht heeft een boodschappentas bij zich en vertelt de leerlingen dat ze 
boodschappen heeft gedaan. Haal de flashcards er één voor één uit en benoem de 
afbeeldingen. Vraag de leerlingen het woord te herhalen. Speel daarna het spel 
‘Chain chants’.  

Een leerling krijgt een flashcard en zegt: ‘I like ( strawberries).’ Dan krijgt een 
andere leerling een flashcard en die zegt: ‘I like (strawberries ) and ( crisps).’ Dan is 
de volgende aan de beurt, enz.  

Als alle 10 de flashcards uitgedeeld zijn, herhaalt u nogmaals samen met de 
leerlingen de woorden. Schrijf daarna de woorden op het bord en lees samen met 
de klas de woorden hardop.  

Instructietaal  
“I’ve been shopping and I’ve got my shopping bag here with me. Let’s see what’s in 
the bag. Look, it’s some (crisps/tea/coffee/lemonade). Here’s an apple. This is a 
banana. Repeat the words after me. Now, let’s play a game. It’s called chain chants. 
You have to pick up a card and say, “I like strawberries.” Then the next person picks 
up another card, and you say, “I like strawberries and crisps.” We keep going until 
we have got a very long chain.”  

Het televisieprogramma (10 minuten) 
Tommy is bezig met de voorbereidingen van zijn feestje. Het feestje begint om 
17.00. Waar is iedereen? Er staat Tommy een grote verrassing te wachten!  

Na het kijken 

Doen: werkblad (10 minuten)  
Na het bekijken van de t.v uitzending is het belangrijk te peilen of de leerlingen het 
verhaal begrepen hebben. Geef de leerlingen het werkblad en laat ze met z’n 
tweeën opdracht 1 maken. Bespreek daarna kort de antwoorden van de leerlingen.  

Instructietaal 
“Can you remember what happened in the story? You’re going to work with a 
partner. Look at your worksheet. Read exercise one together. Decide what 
happened first, then what happened next and so on, until you have got the story in 



 

 
 

the correct order. Then copy the sentences below. Okay, have you all finished? Let’s 
look at the answers.”  

Doen: Some games ( 15 minuten) 
Hieronder vindt u een beschrijving van twee spelletjes die u met de klas kunt doen 
om de woorden verder te consolideren.  

Fruit salad  
De leerlingen zitten in een kring. De leerkracht verdeelt de leerlingen in ‘grapes’, 
‘strawberries’, ‘apples’ en ‘bananas’. Als de leerkracht “grapes” roept, moeten alle 
leerlingen die ‘grapes’ zijn opstaan en met elkaar van plaats wisselen. Als de 
leerkracht “strawberries” roept, moeten alle leerlingen die ‘strawberries’ zijn 
opstaan en van plaats wisselen, enz. Als de leerkracht “fruit salad” roept, staan alle 
leerlingen op en wisselen van plaats.  

De rol van de leerkracht kan ook door een leerling overgenomen worden.  

Instructietaal 
“Let’s play a game now. I’m going to come around and give you a fruit name to 
remember. You are going to be a grape, a strawberry, an apple or a banana. If I say 
“grapes” then all of the grapes have to stand up and change places; if I say apples, 
all the apples stand up and change places. If I say fruit salad, everybody has to 
stand up and change places.”  

Bean bag toss  
De leerlingen staan in een kring en gooien elkaar een pittenzak toe. Degene die de 
zak vangt, moet een fruitnaam in het Engels noemen. Als de leerling geen antwoord 
weet te geven, gaat hij/zij zitten.  

Instructietaal 
”For this game, we have to stand in a circle. I have a bean bag here. I’m going to say 
a fruit and then I’m going to throw the bean bag to one of you. You have to think of 
a different fruit and throw the bean bag to someone else. If you say the same thing 
as someone else, you have to sit down, so listen carefully! If you can’t think of 
anything, then you have to sit down too.”  

  



 

 
 

Les 6.2 Party time  
Tijdsduur: 30 minuten  

Doelen 

- De leerlingen kunnen het themalied meezingen/rappen  
- De leerlingen kunnen de kernwoorden behorend bij het thema “Party time” in 

het Engels benoemen, lezen en schrijven.  

Materialen  
Elke tweede les heeft als doel het themalied aan te leren en te controleren of de 
leerlingen de kernwoorden actief (uitspreken, lezen en schrijven) kennen.  

Doen: Het zingen/rappen van het themalied ( 15 minuten)  
Luister met de kinderen naar het lied. Ondersteun de tekst met gebaren en met de 
afbeeldingen op de flashcards. Geef ze daarna de tekst van het lied ( zie werkblad). 
Lees de tekst hardop voor. Lees daarna de tekst zin voor zin voor en laat de klas de 
zin hardop herhalen.  

Verdeel daarna de klas in twee groepen ( bijvoorbeeld jongens/meisjes). De groep 
die aan de beurt is gaat staan en leest hardop een couplet voor. Controleer of de 
leerlingen de tekst begrijpen. Luister daarna nog een keer naar het lied en vraag de 
kinderen mee te zingen. Herhaal dit nog een keer.  

Tekst 
Come on over and join in  
Today it’s party time  
We just love to celebrate  
And have a real good time  

We make sure the place looks great  
We decorate it all  
Coloured lights, balloons, confetti  
We will have a ball  

Tell me what you’re thinking of  
Show me what you’ve got  



 

 
 

I want to be a part of it  
Just want to know WHAT’S UP  

What’s Up????  
WHAT’S UP!!!!!!  

We play some real good music  
And dance the night away  
We talk and drink and celebrate  
‘till the end of day  

We’ve got presents and surprises  
And there’s plenty of food  
Everybody’s welcome here  
Invite the neighbourhood  

Tell me what you’re thinking of  
Show me what you’ve got  
I want to be a part of it  
Just want to know WHAT’S UP  

 What’s Up????  
 WHAT’S UP!!!!!!  

Controleactiviteit ( 10 minuten) 
Bij elk thema wordt een werkblad met plaatjes van de kernwoorden en een 
werkblad met de kernwoorden zelf geleverd. Deze zijn te downloaden van de site 
van Schooltv. Geef elk kind beide werkbladen en laat de leerlingen de woorden 
onder de goede plaatjes schrijven.  

Daarna wisselen de leerlingen de werkbladen uit om elkaars werk te controleren. 
De werkbladen worden bewaard, zodat iedere leerling na de zesde uitzending “a 
picture dictionary” heeft.  

Instructietaal 
“Look at your worksheet. Here are the pictures of all the new words we have 
learned in this unit. Write the word under the picture. Then give your worksheet to 
your neighbour. Check that you have both got the correct words!”  



 

 
 

Eindig de les door nogmaals het lied te zingen ( 5 minuten).  

Extra 
Party invitations ( zie werkblad)  
Word search ( zie werkblad)  
 


