Thema 38 / mijn taal

Lentewoorden
Doelstellingen

Nederlandstaligen en anderstaligen vullen samen een kruiswoordraadsel in
met als thema “Lente”. De anderstaligen leren nieuwe woorden kennen die
betrekking hebben op de lente. Voor sommige anderstaligen zal dit de eerste
kennismaking zijn met “Een vrolijk lentelied” van Jan de Wilde en met het
concept ‘kruiswoordraadsel’.
materiaal

−−Cd-speler, cd Jan de Wilde’s “Een vrolijk lentelied”.
−−Liedjestekst “Een vrolijk lentelied”. *
−−Kruiswoordraadsel “Lentewoorden”. *
−−Opdrachten kruiswoordraadsel “Lentewoorden”. *
−−Inspirerende vragenlijst “Lentewoorden”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Print voor elk groepje een exemplaar van het kruiswoordraadsel.
−−Print voor iedere deelnemer de liedjestekst “Een vrolijk lentelied”.
−−Print voor elk groepje de inspirerende vragenlijst “Lentewoorden”.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
Stel het thema en het verloop ervan voor.

Kleine groepjes
−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Vraag de deelnemers om in groep het kruiswoordraadsel in te vullen.
−−Vraag elke deelnemer om een leuke, originele zin te bedenken met een
van die woorden.
Vraag elk groepje een of meerdere zinnen te kiezen om straks met de grote
groep te delen.
−−Nodig de deelnemers uit van gedachten te wisselen over de inspirerende
vragen.

Terug in grote groep
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−−Nodig per groepje iemand uit om de gekozen zinnen voor te lezen.
−−Overloop de liedjestekst zodat iedereen hem begrijpt.
−−Luister in groep naar “Een vrolijk lentelied”, en zingen het daarna samen
met de groep.
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Lentewoorden

Opmerkingen

−−Dit is een leuke activiteit: de deelnemers praten ook gemakkelijk over de
seizoenen en het klimaat van hun thuisland.
−−Je kan ook een reeks foto’s met lentebloemen voorzien. Niet iedereen zal
immers weten wat bijvoorbeeld een tulp is.
−−Sommige mensen zijn niet vertrouwd met het concept ‘kruiswoordraadsel’
en vinden dit een moeilijke opdracht. Daarom werden hints toegevoegd
aan de opdrachten voor het kruiswoordraadsel. Indien je denkt dat jouw
groep deze hints niet nodig heeft, kan je die uiteraard weglagen.
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