
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: à la ferme
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: dieren, boerderij, lente, beroepen

1. Het verhaal gaat over de boerderij en wat Mila later wil worden. Je kan beginnen met een 
gesprek over wat de kinderen later zelf willen worden. Je kan hierbij ook extra vragen stellen: 
waarom wil je dat worden?  Wat moet je dan goed kunnen, denk je?…..Laat kinderen ook 
zeker nog dromen en fantaseren.   Nadien kan je het verhaal samen bekijken. 

2. Lied van Mila Lila (de tekst en vertaling van het lied kan je afdrukken indien je wenst). 
3. Je kan vragen aan de kinderen wie er thuis dieren heeft en welke dieren het zijn.  Je kan hen 

vragen of ze willen weten hoe ze in andere talen dit dier noemen. Soms zitten er herkenbare 
vertalingen bij en soms ook wel heel grappige.  Zoek met de kinderen samen een aantal 
vertalingen op en/of vraag het aan anderstalige kinderen in de klas.  

4. Laat de kinderen hun lievelingsdier tekenen.  Zorg dat ze beschikken over voldoende 
beeldmateriaal zodat ze gedetailleerder kunnen tekenen.  Je kan ook schimmen maken van 
hun tekeningen dan doen heel wat details er minder toe.  De kinderen kunnen dan met de 
schimmen zelf een poppenspel maken dat ze misschien zelfs eens kunnen tonen in een 
kleuterklasje.  Je kan hun dier ook meermaals benoemen in een andere taal.  

5. Sorteer hun lievelingsdieren in verschillende groepen: boerderijdieren, huisdieren, wilde 
dieren….. 

6. Je kan dieren tekenen, boetseren, schilderen, uitknippen…..
7. Je kan eens kijken met de kinderen welke weg melk aflegt, van de koe tot in de keuken van de 

kinderen, dit kan je ook doen voor wol…..  
8. Er zijn heel wat verschillende boeren en boerderijen; fruitteelt, veeteelt, pluimvee, 

groenteteelt…..  Wat weten de kinderen hierover? Er zal mogelijk een groot verschil zijn tussen 
kinderen uit de steden of het platteland.  Al hoor je ook steeds meer dat plattelandskinderen 
ook niet altijd weten vanwaar melk juist komt.

9. Werk eens rond beroepen.  Welke beroepen kennen ze goed?  Dit zijn vaak de beroepen van 
hun ouders of familieleden, van politie, verpleger, brandweer….maar er zijn ook heel wat 
andere beroepen die minder of niet gekend zijn.  Vraag eens een ouder om te komen vertellen 
over zijn/haar beroep.  Vraag eens aan de kinderen wat ze een leuk beroep vinden en wat je 
dan al dan niet kan studeren.  Laat ook hier kinderen nog dromen hebben.  Meer weten over 
een beroep kan ook een stimulans zijn om beter hun best te doen.  Heb je veel nationaliteiten 
in de klas, geef dan zeker aandacht aan rolmodellen. Als iemand met dezelfde achtergrond iets 
bereikt heeft waar de kinderen zich kunnen aan spiegelen dan geef je aan hen ook meer 
toekomstperspectief.  Je kan ook bekende mensen als voorbeelden aanreiken.  Leg hier geen 
nadruk op deze mensen hun achtergrond maar kies zelf wel bewust voor een gevarieerd 
aanbod aan mensen.  Ook typisch man-vrouw beroepen mag je zeker eens doorbreken. 

10. Enkele leuke liedjes op You Tube die kunnen aansluiten bij het verhaal: “Mon âne”, “Baa baa 
mouton noir” van Monde des Titounis (dit liedje is hetzelfde als: schaapje, schaapje, heb je 
witte wol), “Dans la ferme à Mathurin” van tinschool.tv french (dit is hetzelfde als Old mc 
Donald had a farm), Chanson de BOB “le cri des Animaux”, “Quand trois poules vont aux 
champs “ bij comptine et chansons, “La danse des canards” (bij ons gekend als de 
vogeltjesdans).

11. Enkele liedjes over beroepen kan je ook op You Tube vinden: “apprendre les métiers en 
français” van Monde des Titounis en “La ronde des métiers” comptines pour apprendre/ Deva 
jeunesse, het is een langer liedje maar je kan de tekst aflezen of afdrukken ter ondersteuning 
voor jezelf.  Je kan eventueel de kinderen de beroepen laten tekenen of afbeeldingen hiervan 
zoeken.  Als je het lied zingt, kan je de kinderen de beroepen laten zeggen/zingen telkens ze 
een afbeelding zien.  Nog een liedje is “Quand je serai grand” van Ziraf inc. alsook “un jou, je 
serai” van domiqueetcompagnie. De tekst is niet zo goed verstaanbaar maar als je goed 
luistert kan je toch wel leuke dingen hiermee doen.  Best dat je hiervoor wat beter Frans 
kan ;-). 

12. Nog een leuk lied is “La chanson du vétérinaire” van Compagnie Dans les bacs à sable. Het is 
een lang maar leuk lied.  De kinderen kunnen de geluiden van de dieren nabootsen en 
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ondertussen horen ze alweer een Frans lied. Opgelet: in het Frans klinken de dierengeluiden 
anders dan in het Nederlands, zo zegt een eend “coin, coin” en niet “kwak kwak” bijvoorbeeld. 

13. Heel wat leuke liedjes kan je vinden bij Farmee Française.  Het zijn allemaal liedjes die 
uitgebeeld worden door dieren op een boerderij.  Zo kan je hier ook bijvoorbeeld het lied “si 
vous êtes heureuse et vous le savez….. vinden, dit is hetzelfde melodie als “if you are Happy, 
and you know it”. 


