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Un, deux, trois !
Aanwijzingen voor de docent
Leerdoelen
–

zinnen maken

–

woordenschat herhalen

–

oefenen van de woordvolgorde

–

de juiste werkwoordsvorm bij het onderwerp gebruiken

Het spel
Knip eerst de gehele zinnen uit. Pas in de les, als u weet hoeveel cursisten daadwerkelijk aan het spel
deelnemen, knipt u de zinsdelen uit.
Leg bij elke speler drie willekeurige kaartjes neer, met de bedrukte zijde naar beneden.
U telt Un, deux, trois ! en alle spelers draaien hun kaartjes om. Ze kijken of ze met de drie zinsdelen al
een zin kunnen maken. In de eerste ronde is dat onwaarschijnlijk en dus zullen de spelers verder
moeten spelen. Ze leggen een of twee kaartjes weer met de bedrukte kant naar beneden. U telt
nogmaals Un, deux, trois ! en de spelers wisselen de kaartjes die ze kunnen missen met de kaartjes
van de medecursist aan hun linkerkant. Weer kijken de spelers of ze een zin kunnen maken.
U bepaalt met Un, deux, trois ! het tempo van het spel; hoe sneller u telt, hoe spannender het wordt.
Degene die als eerste een correcte zin heeft gemaakt, wint. U kunt de andere spelers door laten spelen
zodat de meesten uiteindelijk een zin hebben kunnen maken.
Varianten
Variant 1
Verdeel de groep in twee of meer teams. Alle teams krijgen dezelfde zinsdelen. Laat de groepjes tegen
elkaar strijden door te vragen welk team zo veel mogelijk zinnen met de gegeven kaartjes kan maken.
Variant 2
Als u de voorkeur geeft aan een oefening in plaats van een spel, kunt u de cursisten individueel of in
tweetallen de opdracht laten uitvoeren. U geeft dan een aantal zinsdelen en vraagt uw cursisten zo veel
mogelijk correcte zinnen met die zinsdelen te maken.
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„Un, deux, trois !“
Antwoorden
Naast de gegeven zinnen op het werkblad zijn ook andere combinaties mogelijk:
Le serveur habite à Paris.
Marie-Rose est super.
Hélène est moi sommes dans un restaurant.
Vous venez d'où ?
Florence et Paul prennent une omelette.
M. Dupont, vous êtes de Toulouse ?
Je travaille chez Peugeot.
Tu prends un verre de vin blanc ?
La maman de Mathieu prend une eau minérale.
Elles travaillent dans une pharmacie.
Je suis très sympa ?
etc.
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Un, deux, trois !
Werkblad

Hélène et moi

venons

de Suisse

La maman de Mathieu travaille

dans une pharmacie

Je

suis

super

Elles

prennent

un verre de vin blanc

Tu

habites

près de Marseille

M. Dupont, vous

venez

d’où ?

On

est

dans l’université
populaire

Florence et Paul

travaillent

chez Peugeot

Vous

êtes

très sympa

Madame

prend

une omelette

Tu

prends

une eau minérale

Le serveur

vient

de Toulouse

Nous

sommes

dans un restaurant

Marie-Rose

habite

à Paris
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