
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: Le camping/un feu de camp
Beste leerkracht, het is niet de bedoeling om alle activiteiten hieronder vermeld uit te voeren, kies 
één of meerdere activiteiten die voor jou haalbaar en interessant zijn.

Thema’s: kamperen, vakantie, vaderdag, tuinieren

1.  Vraag aan de kinderen wat hun zomerplannen zijn?  Heb oog voor kinderen die misschien 
geen spectaculaire dingen gaan doen.  Vaak zijn kleine dingen juist die dingen die later het 
grootst zijn.  Vertel eventueel ook iets uit je eigen ervaring.  Wat heb jij onthouden van vroeger?  
Wat deed jij samen met je ouders?  Moest jij iets helpen doen in de vakantie? …  Kijk dan 
samen naar het verhaal van Mila Lila.

2. Beluister/bekijk/zing mee met het liedje van Mila Lila ‘’On fait du camping’’ bij het verhaal “le 
camping/un feu de camp”

3. Een heel dankbare activiteit die regelmatig terugkomt en bij elke thema inzetbaar is, is: Ik ga 
“kamperen” en neem mee/ je vais faire du camping et je prends avec moi…. Je kan de 
kinderen hierbij ontelbaar veel woordenschat aanreiken op een speelse manier.  Kies je voor 
een onderwerp dan kan je afbeeldingen die hiertoe betrekking hebben, afdrukken en in een 
bakje leggen als hulpmiddel en of geheugensteun. Zet bij elke afbeeldingen de betekenis in het 
Nederlands (goed voor anderstaligen) en in het Frans (goed voor Nederlandstalige kinderen).  
De kinderen nemen een kaartje en zeggen wat erop staat.  Je maakt zo een rijtje van een 
aantal woorden.  Na een tijdje neem je de kaartjes weg en moeten de kinderen hun geheugen 
trainen.  Je kan bij dit verhaal van Mila Lila verschillende onderwerpen kiezen: kamperen, 
kampvuur, het is vakantie, ik ben in de tuin, ik help mijn papa met…..   Als de kinderen deze 
activiteit meermaals deden, kan je hen uitdagen om zo’n lange mogelijke woordenrij te 
onthouden. Een beetje competitie kan hun concentratie en betrokkenheid zeker vergroten.  Je 
kan de klas ook uitdagen en bijvoorbeeld vertellen dat het record van het jaar voordien op 20 
woorden ligt en als de kinderen dit kunnen verbreken dat je dan met hen gaat spekjes/
marshmallows/des guimauves eten met warme chocoladesaus/avec du chocolat chaud.  

4. Met welke klusjes helpen de kinderen hun ouders thuis?  Sommige kinderen hoeven thuis 
haast niets te doen, andere kinderen moeten reeds heel veel helpen.  Welke taakjes kunnen 
kinderen al doen?  Je kan ook voor je klas een takenbord maken.  Bij het einde van het 
schooljaar is er zeker heel wat opruimwerk in je klas.  Wie klaar is met een taak mag helpen bij 
de eind-schoonmaak; kinderen kunnen stiften controleren, potloden slijpen, doosjes proper 
maken, kaftpapier verwijderen, spulletjes wegbrengen, papieren sorteren…. Zo draag je samen 
met de kinderen zorg voor materialen.  Je kan een takenbord maken waar je de opdrachten in 
een andere taal schrijft maar je kan hen ook de kleuren van de potloden laten benoemen terwijl 
ze slijpen…. Of het aantal stiften laten tellen dat nog goed/of uitgedroogd is…..

5. Geef de kinderen als huistaak dat ze aan hun ouders vragen wat zij samen deden met hun 
grootouders. Geef gerust enkele voorbeelden waar jij aan denkt en kies ook hier niet voor te 
spectaculaire dingen zodat het herkenbaar/haalbaar is voor iedereen.   Tijden veranderen.  
Kinderen weten dit wel omdat het wel vaker gezegd wordt dat vroeger alles anders/beter was.  
Toch is het wel fijn om hier eens wat dieper op in te gaan.  Laat kinderen nadenken op wat 
vroeger dan soms beter of minder goed was.  Leer hen kritisch nadenken en discussiëren, ze 
gaan dit moeten kunnen in hun verder leven. Wat vinden zij dan belangrijk om later met hun 
kinderen ook te doen?  

6. Je kan bij dit verhaal ook het accent leggen op “papa” en het verhaal uitwerken binnen het 
onderwerp vaderdag.  Je gaat dan met de kinderen praten over wat ze met hun papa doen en 
samen met hen misschien ook iets knutselen voor hun papa.  Hoe zeg je papa of vader in 
verschillende talen?  Maak samen met de kinderen een “elfje” voor hun papa en laat hen dit 
nadien eventueel vertalen in hun thuistaal.  Zoek op internet even op hoe je een elfje maakt en 
laat de kinderen dan een persoonlijk tekstje maken voor hun papa of maak samen één elfje 
voor deze gelegenheid.  Laat de kinderen bij het elfje een tekening maken.  Zo krijgen de 
papa’s een origineel cadeau eventueel nog met een extra knutselwerkje erbij.  

7. YouTube: Dans samen met de kinderen zoals: EN FEU - DANSE DE CAMP OFFICIELLE 
CAMP DE JOUR SPORTS MONTRÉAL 2017, je bevordert de samenhorigheid en de kinderen 
hebben gedanst op Franse muziek waardoor deze net als de Engelse taal meer en meer 
vertrouwd gaat klinken. Nog enkele mogelijkheden: Magic in the air (Chorégraphie Flashmob 



Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: Le camping/un feu de camp
Téléthon Rennes 2014) of MOUSSIER TOMBOLA - LOGOBITOMBO ( LE CLIP ) version 
OFFICIELLE of Les pouces en avant (tchic et tchac han han) -

8. Nog enkele liedjes die je kan zingen bij een kampvuur of groepsmoment: “OfficielLa danse des 
canards - J.J. Lionel” / “Live dans Les Années Bonheur” en “Si Tu As D'la Joie Au Cœur 
(Version avec Paroles) | Kids Super Songs Français” /“chanson des graines d’amitié”/“Bonjour, 
Bonjour! - alain le lait (French greetings)”

9.


