My House
Spelactiviteit 2.1 Let’s draw a house!
WOORDENSCHAT
(Herhaling) family members, brother, sister, father, mother,
grandmother, grandfather, grandpa, baby, house, walls, roof,
door, doorbell, window, blinds, chimney, ladder, garage, tree,
car, washing, grass, sun, plant, flower(s), flag, Can you tell me
what this is? Can you point to … in the picture? Draw the …

Can you point to the wall? (Het kind wijst de muur aan.)
Can you point to the …? (Laat het kind verschillende
onderdelen van het huis aanwijzen.)
Can you draw your own house?
- Yes (I can).
Geef instructies over wat het kind moet tekenen.
- Draw the roof of your house. (Wijs het dak aan.)
Draw …

MATERIALEN
Koffer, papier om op te verven, potloden, eventueel
prentenboek My House
ACTIVITEIT
Leg vooraf het papier en de potloden klaar op de tafel.
- I can see an English book. (Pak Tom’s suitcase – My House uit
de koffer.)
Laat de voorkant van het boek zien en wijs het huis aan. Of wijs
het huis aan op het prentenboek.
- Can you tell me what this is?
- A house.
- Very good! This is Tom’s house.
Let’s take a look at Tom’s house.
Can you point to the roof in the picture? (Het kind wijst het
dak aan.)
Very good, that’s the roof. (Complimenteer het kind als het
antwoord goed is.)

Stel vragen aan het kind over de tekening van het huis.
- Can you tell me what this is? (Wijs iets aan op de plaat.)
Is this the roof or the window? (Of stel een vraag over iets wat
je aanwijst.)
- (This is the) roof.
- I like your house. Your drawing looks really good.
Ga zo door totdat alle onderdelen van het huis benoemd zijn.
T Teken zelf een huis en laat het kind vertellen wat jij moet
I tekenen.
P - I would like to draw my house.
Can you tell me what to draw?
- Draw the roof.

Spelactiviteit 2.2 Let’s paint our house!
WOORDENSCHAT
(Herhaling) colours, red, blue, green, yellow, orange, white,
black, brown, pink, purple, house, wall, roof, door, window,
doorbell, chimney, blinds, flag, plant, paint(ing), I want to paint
the … What colour shall I choose? Can you paint the …? Can you
sing along?
MATERIALEN
Koffer, verf, verfkwasten, huis dat je/het kind getekend hebt/
heeft op papier waarop geverfd kan worden (spelactiviteit 2.1)
ACTIVITEIT
Leg vooraf de tekening van het huis klaar op de tafel.
- I can see some paint and some paintbrushes. (Pak de verf en
de kwasten uit de koffer.)
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Laat de verfkwasten en de verf zien.
- We are going to paint the house. (Wijs de tekening van het
huis aan.)
But first I am going to sing a song! (Maak tijdens het zingen
van het lied bewegingen met de verfkwast, alsof je aan het
verven bent.)
Painting, yeah, painting,
I want to paint the wall.
Painting, yeah, painting,
I want to paint the wall.
What colour shall I choose?
Red or green or blue?
Painting, yeah, painting,
I want to paint the wall.
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- What colour shall we choose to paint the wall of our house?
- Red.
- Can you paint the wall red? (Het kind verft de muur rood.)
-

What colour shall I choose?
Red or green or blue?
Painting, yeah, painting,
I want to paint the door.

Well done! What shall we paint next?
The door.
What colour shall we paint the door?
Blue.
Let’s sing the song while you paint the door. Can you sing
along?

T Maak een wandeling door de buurt en kijk naar verschillende
I huizen.
P Benoem onderweg de Engelse woorden die te maken
hebben met het huis.
- What colour is that roof?
What colour is that door?
Is that a big window or a small window?
What else can you see?

Painting, yeah, painting,
I want to paint the door.
Painting, yeah, painting,
I want to paint the door.
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Spelactiviteit 2.3 What is it?
WOORDENSCHAT
House, walls, roof, door, doorbell, window, blinds, chimney,
ladder, garage, tree, car, washing, grass, sun, plant, flower(s),
flag, What is it? Can you put a card on the headband? Would you
like to play the game? I will close my eyes. Can you guess what is
on your headband?
MATERIALEN
Koffer, hoofdband, kaartjes van het huis (knutselblad 2.2),
prentenboek My House
ACTIVITEIT
- I can see a headband and some cards with pictures of the house
on them. (Pak de hoofdband en de kaartjes uit de koffer.)
I am going to put the headband on my head. (Zet de
hoofdband op.)

5 MINUTEN
Wijs naar de kaartjes en de hoofdband, laat het kind een kaartje
op de hoofdband zetten.
- Can you put one of the cards on the headband?
I will close my eyes. (Doe je ogen dicht.)
Stel vragen om erachter te komen welk plaatje er op de
hoofdband is geplaatst.
- I am going to ask questions to find out what is on the card on
my headband.
Is it …?
- No (it is not …).
- Okay, it’s not … (Herhaal wat het kind zegt.)
Is it …?
- Yes (it’s …).
Stel vragen totdat het plaatje geraden is.

My house 5

My House

My House
Daarna mag het kind de hoofdband dragen.
- Would you like to play the game?
- Yes.

- No, it’s not …
- Is it …?
- Yes, it’s …

Zet de hoofdband op het hoofd van het kind.
- I am going to put one of the cards on the headband.
Can you guess what is on your headband?
- Is it …?

T Gebruik het prentenboek My House voor extra
I ondersteuning bij het aanwijzen van het huis.
P

Spelactiviteit 2.4 Three in a row
WOORDENSCHAT
House, walls, roof, door, doorbell, window, blinds, chimney,
ladder, garage, tree, car, washing, grass, sun, plant, flower(s),
flag, paper, peppermints, liquorice, This is a(n) … Have you got
a …? No, I haven’t got a … Yes, I’ve got a … Would you like to …?
MATERIALEN
Koffer, negen kaartjes van het huis (knutselblad 2.2), een
vierkant met negen hokjes zo groot als de kaartjes, vijf dropjes
en vijf pepermuntjes

10 MINUTEN
This is a window. (Leg een pepermuntje op het kaartje met
het raam.)

Laat een rijtje van drie pepermuntjes zien.
- You have to try to get three peppermints in a row. (kind 1)
You have to try to get three liquorice sweets in a row. (kind 2)
Who of you first has a row, is the winner!
- This is a window. (Kind 1 legt het pepermuntje op het raam.)
- This is a door. (Kind 2 legt het dropje op de deur.)
Ga zo door totdat een van de kinderen drie dropjes of
pepermuntjes op een rij heeft gelegd. Het kind dat als eerste
een horizontale, verticale of diagonale lijn met zijn eigen tekens
heeft, wint.

ACTIVITEIT
- I can see a white piece of paper with nine squares on it!
(Pak het papier met de negen hokjes erop uit de koffer.)
And we have some pictures of a house.
Leg de plaatjes op de hokjes. Om een hokje te veroveren, moet
het kind het betreffende woord zeggen.
- Would you like to play a game?
I am going to give you some peppermints. (Geef de
pepermunten aan kind 1.)
And I am going to give you some liquorice. (Geef de dropjes
aan kind 2.)
I will show you how you play the game, like this …
Say the word on the card and then put a peppermint on it.

T Neem een van de kaartjes van het huis in je hand.
I Het kind moet vragen stellen om erachter te komen welk
P kaartje het is.
- Have you got a window?
- No, I haven’t got a window.
- Have you got a door?
- Yes, I’ve got a door!
- Would you like to pick a card?
- Yes!

Spelactiviteit 2.5 Let’s colour!
WOORDENSCHAT
(Herhaling) colours, red, blue, green, yellow, orange, white,
black, brown, pink, purple, house, walls, roof, door, doorbell,
window, blinds, ladder, garage, tree, car, washing, grass, sun,
plant, flower(s), flag, beside, outside, against, in front of, inside,
on, in, What is it? Can you point to the …? Can you say …? What
colour are you going to colour the …?
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10 MINUTEN
MATERIALEN
Koffer, knutselblad 2.3, kleurpotloden
ACTIVITEIT
- I can see a colouring sheet with Tom’s house on it. (Pak
knutselblad 2.3 uit de koffer.)
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Laat het kind de voorwerpen op de plaat aanwijzen.
- Can you point to the door of the house?
The doorbell is beside the door.
Can you say: ‘doorbell’? (Laat het kind de nieuwe woorden
herhalen.)
- Doorbell.
- Can you point to the doorbell? (Laat het kind telkens het
juiste onderdeel op de plaat aanwijzen.)
There is a flag hanging outside the upstairs window.
The ladder is standing against the wall of the house.
The car is standing in the garage.
There are blinds on the window.
The sun is shining.
The washing is hanging on the line.
Kies daarna een van de onderdelen op de bouwplaat.
Omschrijf het onderdeel en vraag wat het is.
- It’s beside the door. What is it?

It’s hanging outside the upstairs window. What is it?
Father is standing on it to paint the house. What is it?
It’s standing in the garage. What is it?
You can see them in front of the window. What are they?
It’s hanging on the clothesline. What is it?
Als het kind het voorwerp goed geraden heeft, mag het plaatje
op de kleurplaat ingekleurd worden. Plak daarna de bouwplaat
in elkaar.
- Very good, you can colour the …
What colour are you going to colour the …?
- Green.
T Speel het spel I spy with my little eye … als de kleurplaat
I ingekleurd is.
P - I spy with my little eye, the colour is …
- Is it the …?
- No, it’s not the …/Yes, it’s the …

s of the house
Spelactiviteit 2.6 What can you see …?
WOORDENSCHAT
Family members, brother, sister, father, mother, grandmother,
grandfather, grandpa, baby, Who can you see? The hall, kitchen,
living room, bedroom, bathroom, garage, the laundry, What
room is this? What room is … in? What can you see in the …?
MATERIALEN
Koffer, puzzel van het huis, foto’s van familie (of gebruik
kaartjes met familieleden van Tom’s Suitcase – My Family)
ACTIVITEIT
- I can see a house puzzle. (Pak de puzzel van het huis uit de
koffer.)
We are going to look at the pieces of the puzzle together.
Stel vragen over de kamers en over wat het kind ziet.
- What room is this? (Of benoem de kamer: This is the hall.)
Let’s say it together.
- - (This is) the hall. (Het kind herhaalt telkens de kamers
van het huis en vertelt wat het ziet.)
- What can you see in the hall?
- …
- What room is this? (Of benoem de kamer: This is the kitchen.)
What room is this? (Of: This is the living room.)

10 MINUTEN

What can you see in the living room?
What room is this? (Of: This is the bedroom.)
What room is this? (Of: This is the bathroom.)
What room is this? (Of: This is the garage.)
What room is this? (Of: This is the laundry.)
Verspreid de puzzelstukjes met de kamers van het huis over de
vloer en leg naast of in elke kamer een kaartje of een foto van een
familielid.
- Would you like to play a game?
- Yes.
- I am going to put one of the family members in each room of
the house.
Who do you see in the kitchen?
- Suzy is in the kitchen.
- Very good, who is in the bedroom? (Of: What room is
grandmother in?)
- Grandmother is in the bedroom.
T Lees het boek My House. Tijdens het lezen stel je vragen
I over wat er in een kamer te zien is. What do you see in the …?
P
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