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Engels

LEVEND TOETSENBORD
GROEP 6,7,8
LESDOEL
• De leerlingen oefenen de spelling van enkele
Engelse themawoorden bij de herfst.
• De leerlingen kunnen de vertaling van
Engelse themawoorden bij de herfst geven.

bij het thema herfst, maar deze les kun je ook
gebruiken om andere woorden te oefenen. Zorg
in dat geval dat je zelf woordkaartjes maakt
waar de leerlingen mee kunnen oefenen.
Inleiding
Wie van de leerlingen maakt er wel eens gebruik
van Google Translate? Je typt een woord in op
je toetsenbord en Google vertaalt het voor je.
Superhandig natuurlijk!

Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie
te verwerven uit eenvoudige gesproken en
geschreven Engelse teksten.
Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze
van enkele eenvoudige woorden over alledaagse
onderwerpen.

Vertel dat ze vandaag zelf vertaalmachines
worden en met een levend toetsenbord aan de
slag gaan. Deel de klas op in groepjes van 4 of
5. Geef elk groepje een stuk stoepkrijt en een
tekenvoorbeeld van een toetsenbord. Laat ze
nu op het plein een plekje zoeken waar ze het
toetsenbord kunnen tekenen. Handigste is het
als ze 1 tegel per toets hanteren (zie voorbeeld
in bijlage 2). Als alle groepjes hun toetsenbord
getekend hebben roep je ze weer bij je.

INHOUD
Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen en print de
tekenvoorbeelden van de toetsenborden. In
deze lesbeschrijving zitten Engelse woorden

Aan de slag
Vertel dat ze zo woorden gaan intypen op hun
toetsenborden. Je hebt hiervoor woordkaartjes
met Engelse woorden (en de vertaling tussen
haakjes). Eén iemand uit het groepje haalt een
woordkaartje bij je en gaat het Engelse woord
intypen, zonder dat de anderen weten welk
woord het is. Dit doe je letter voor letter. Ben
je op de letter die je in wilt drukken spring je er
bovenop. Daarna ga je naar de volgende letter
tot het hele woord is ingetypt.

BENODIGDE MATERIALEN
•

Geprinte woordkaartjes

•

Per groepje:
• Stoepkrijt
• 1 woordenlijst (bijlage 1)
• 1 tekenvoorbeeld toetsenbord
(bijlage 2)
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De rest van het groepje schrijft met stoepkrijt de
ingetypte letters op zodat het woord geschreven
op het plein komt te staan. Als het er staat
is het alleen nog belangrijk dat ze het woord
vertalen. De vertaling kunnen ze opzoeken op
een woordenlijst als ze het niet weten. Als ze de
vertaling gevonden hebben schrijven ze deze
naast het Engelse woord op het plein. Nu is de
volgende leerling aan de beurt. Het woordkaartje
wordt teruggebracht en een nieuw woordkaartje
wordt bij je opgehaald.

Tip! Voor de variatie: laat de leerlingen

die aan de kant staan de letters opnoemen
die ingetoetst moeten worden. Weet
degene die op het toetsenbord wat hij of zij
getypt heeft?

Ga door tot de meeste groepjes alle woorden
hebben gehad.
Reflectie
Roep de leerlingen weer bij elkaar. Hoe vonden
ze het om live Google translate te spelen?
Kennen ze nu alle woorden van de woordenlijst?
Vraag een paar leerlingen de betekenis van een
woord te geven ter controle.
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Bijlage 1: Woordenlijst
LEAVES

AUTUMN

(BLADEREN)

(HERFST)

CHESTNUT

ACORN

(KASTANJE)

(EIKEL)

TOADSTOOL

BROWN LEAF

(PADDENSTOEL (1))

(BRUIN BLAD)

RED LEAF

ORANGE LEAF

(ROOD BLAD)

(ORANJE BLAD)

GREEN LEAF

FALLING LEAVES

(GROEN BLAD)

(VALLENDE BLADEREN)

LIGHTNING

THUNDER

(BLIKSEM)

(DONDER)
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Bijlage 1: Woordenlijst
RAIN SHOWER

PUMPKIN

(REGENBUI)

(POMPOEN)

DOWNPOUR

HEDGEHOG

(STORTBUI)

(EGEL)

SQUIRREL

PINE CONE

(EEKHOORN)

(DENNENAPPEL)

UMBRELLA

GALE

(PARAPLU)

(STORM)

BIRD MIGRATION

SHORTER DAYS

(VOGELTREK)

(KORTERE DAGEN)

MUSHROOM

DISCOLOR

(PADDENSTOEL (2))

(VERKLEUREN)
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Bijlage 1: Woordenlijst
ACORN

EIKEL

AUTUMN

HERFST

BIRD MIGRATION

VOGELTREK

BROWN LEAF

BRUIN BLAD

CHESTNUT

KASTANJE

DISCOLOR

VERKLEUREN

DOWNPOUR

STORTBUI

FALLING LEAVES

VALLENDE BLADEREN

GALE

STORM

GREEN LEAF

GROEN BLAD

HEDGEHOG

EGEL

LEAVES

BLADEREN

LIGHTNING

BLIKSEM

MUSHROOM

PADDENSTOEL

ORANGE LEAF

ORANJE BLAD

PINE CONE

DENNENAPPEL

PUMPKIN

POMPOEN

RAIN SHOWER

REGENBUI

RED LEAF

ROOD BLAD

SHORTER DAYS

KORTERE DAGEN

SQUIRREL

EEKHOORN

THUNDER

DONDER

TOADSTOOL

PADDENSTOEL

UMBRELLA

PARAPLU
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Bijlage 2: Tekenvoorbeeld toetsenbord
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