
Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: La lune. 
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: de ruimte, de maan en sterren, dag en nacht, dromen

1. Voor je het verhaal van Mila Lila gaat vertellen, kan je de kinderen vragen wat ze reeds weten 
over de maan en de sterren.  Zijn er kinderen die wel eens in de ruimte willen reizen en denken 
ze dat dit over een aantal jaren mogelijk gaat zijn?  Wat kan je allemaal zien in de ruimte?  Hoe 
kan je naar de maan vliegen? Er zijn mogelijk kinderen die heel veel weten over de ruimte.  
Gebruik hun interesse en talent om andere kinderen ook wat bij te leren.  Zijn er geen kinderen 
met interesse voor de ruimte in de klas dan kan je hen mogelijk nieuwsgierig maken.  Je kan 
hen vertellen dat ze al heel wat weten over de ruimte maar dat de kleine broer van Mila dit nog 
niet allemaal weet en dan kijk je samen naar het verhaal.  

2. Tijdens het verhaal horen de kinderen stukjes van liedjes (van jaargang 1 en 2) die ze in de 
kleuterklas mogelijk ook hoorden. Herhaling is heel belangrijk voor het verwerven van andere 
talen, daarom kan je gerust deze liedjes opnieuw beluisteren. De kinderen gaan het zeker leuk 
vinden.  Er zitten twee bewegingsliedjes en een slaaplied tussen.  Misschien kan je ook samen 
met de kleuterschool eens enkele activiteiten uitwerken waarbij de kinderen van de lagere 
school de kleuters iets gaan tonen of vertellen over de maan, de sterren en de planeten…

3. Bij het liedje “Madame la lune” van Mila Lila kan je samen met de kinderen stukjes uitbeelden.  
Je kan het lied gebruiken om even te ontspannen, om dan weer de lessen te hervatten.  Je kan 
de kinderen laten mee tellen: un/deux/trois/quatre/cinq/six/sept/huit/neuf/dix/onze/douce en/of 
de bewegingen mee laten uitbeelden zoals o.a.: on bâille/men geeuwt, on brosse/men poetst 
de tanden, on ronfle/men snurkt, on rêve/men droomt…… Liedjes zijn super geschikt om 
vreemde woorden binnen een context te brengen.  Zingen en bewegen ontspant de kinderen.  
De combinatie van een vreemde taal en muziek werkt heel goed. Bedenk zelf even welke 
woorden je via het liedje aanreikt zonder dat de kinderen het gevoel hebben iets te moeten 
leren. 

4. Begroet de kinderen elke morgen en elke avond: Bonjour/goedemorgen, bonsoir/
goedenavond, bonne nuit/goedenacht, dormez bien/slaap goed.  Je kan dit ook doen in de 
thuistalen van de kinderen van de klas.  Hoe fijn is het wanneer je begroet wordt in je 
moedertaal, hoe fijn is het dat mensen die moeite doen.  Het is een klein gebaar maar het 
tovert zeker een glimlach op de kinderen hun gezicht.  

5. Je kan ook een spelletjes spelen met de kinderen dat als volgt gaat: ik ga naar de maan en 
neem mee…. De kinderen zeggen om beurt wat ze meenemen. Het kind herhaalt de 
voorwerpen van de vorige kinderen. De rij met woorden wordt alsmaar langer. Doe je dit in het 
Nederlands dan doe je dit zonder visuele ondersteuning en trainen de kinderen hun geheugen 
en concentratie.  Doe je dit met anderstalige woorden dan kan je zorgen voor voorwerpen, 
afbeeldingen of tekeningen en toon je deze aan de kinderen.  Het is dan de bedoeling dat ze 
de woorden proberen te onthouden.  Je kan dit spel spelen bij elk onderwerp en past de eerste 
zin dan aan.  Vb. ik ga naar de bakker, de markt, de winkel, de zee, mijn oma…..Daag de 
kinderen uit om zoveel mogelijk woorden te onthouden en probeer de woorden-slang altijd 
langer te maken.  Kinderen vinden het spel leuker als er (een beetje competitie) in zit. 

6. Je kan naar sterrenbeelden kijken op internet, je kan over de maan en planeten vertellen…. 
Wanneer er iets over zonsverduistering of andere natuurverschijnsels verschijnt in het nieuws, 
kan je dit ook bespreken in de klas.  Maak eventueel een eigen klasencyclopedie (digitaal of op 
papier) waarin je al info over de ruimte kan bewaren. Bij vrij werk kunnen kinderen ook kiezen 
om zich hierin verder te verdiepen.

7. Mooie liedjes gratis te bekijken op You Tube zijn: “Brille brille petite étoile “(Berceuse pour 
bébés) is de Franse versie van “Twinkle Twinkle little star”, “Au clair de la lune” (bekijk even of 
je de tekst geschikt vindt voor jouw klas), “Fais dodo, Colas mon p’tif frère” (dit is een slaaplied 
waarbij de familieleden vernoemd worden), “Les étoiles brillent” (comptine educative pour 
enfants avec les p’fits z’amis) of “Madame Fusée” (chanson pour les petits of de versie Rocket, 
Madame fusée van Kids Song in French).  

8. Een leuk filmpje dat de weg uitlegt van een waterdruppel kan je gratis bekijken: “Ma petite 
planète chérie le voyage d’une goutte de l’eau”.  Het verhaal wordt helemaal in het Frans 



Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: La lune. 
verteld maar als je af en toe iets in het Nederlands toevoegt kunnen de kinderen het filmpje 
zeker volgen. 

9. Wil je de planeten leren aan de kinderen dan kan je dit in het Nederlands doen maar voor 
diegenen die deze al kennen, kan je dit ook a.d.h.v. een leuk en eenvoudig Frans liedje doen: 
“Nous sommes les planètes” van Kids Channel Française.  

10. Een mooi verhaal is dat van “de kleine prins”.  Je kan dit verhaal nog vaak in theaters gaan 
bekijken maar ook via internet kan je mooie dingen hiervan vinden.  Je kan een combinatie 
maken met verschillende talen, je kan het verhaal in het Nederlands vertellen, je kan eens een 
liedje laten horen in het Frans….. (Het verhaal vinden wij  te moeilijk om helemaal in een 
andere taal aan te brengen, maar misschien kan je het voor anderstalige kinderen vinden in 
hun thuistaal zodat zij ook beter de inhoud begrijpen).  Enkele suggesties die wij gevonden 
hebben; “ Le Petit Prince - mort de la rose”, of “aprendendo Francês com le Petit Prince” en 
“Le Petit Prince: AudioBook Complet.  Een mooi liedje is dat van Antoine de Saint-Exupéry, “Le 
Petit Prince”, dit wordt gezongen in het Frans maar heeft Nederlandse ondertiteling.  De 
woordenschat is te moeilijk van dit lied maar het geeft zoveel sfeer en is gewoon mooi om te 
beluisteren.  Iedereen kan hier stil van worden ;-).


