
 

 
 

Lesbrief 
Les 4.1: Sports and weather 

Main language 

Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als 

actief kennen.  

Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun, rain, cloud, wind, lightning  

Incidental language 

Dit zijn de woorden die de leerlingen passief moeten kennen.  

Nouns: Ball, racket, tennis court, present, party, friends.  

Teacher language 

Dit is de taal die de leerkracht in de klas gebruikt.  

- I’m going to play (tennis).  

- I’m playing (football).  

- There are lots of clouds. There’s some lightning.  

- I can’t play (tennis) now.  

- Let’s read aloud.  

Tijdsduur: 45 minuten  

Doelen 

- De leerlingen kunnen de basiswoorden behorend bij het thema “Sports and 

weather” in het Engels benoemen, lezen en schrijven.  

- De leerlingen begrijpen de verhaallijn van de tv uitzending.  



 

 
 

Materialen 

Werkbladen en flashcards (flitskaarten). Deze zijn te downloaden van de site van 

Schooltv.  

Voor het kijken ( warm up-10 minuten) 

Vertel het onderstaande verhaaltje aan de leerlingen en beeldt het uit.  

“It’s a lovely, sunny day. I ‘m going to play tennis. I get my ball and my racket. I walk 

to the tennis court with my friend. Then I see my other friends. They’re over there, 

on the football field. I wave to them. I throw the ball up, but it’s too windy. I can’t 

play tennis now. I feel cold. I decide to play football. So I walk to the football field. We 

play football. Oh-oh, I can feel rain. I look up at the sky. There are lots of clouds. 

There’s some lightning! I can’t play football now. Quick, run over there! There’s the 

indoor swimming pool! Let’s go swimming instead.”  

Laat de flashcards één voor één zien, benoem de afbeelding en schrijf de woorden 

in twee rijen (sport/weather) op het bord. Kennen de leerlingen nog meer woorden, 

die met sport of het weer te maken hebben? Lees de twee rijtjes samen met de 

leerlingen. 

Instructietaal 

“I’ve written two words on the board, sport and weather. Where should I put these 

words? Where does (football) go, under sport or under weather? Do you know any 

more weather or sport words? Now, let’s read them aloud.”  

Het televisieprogramma (10 minuten) 

Bob en Tommy zijn samen op het voetbalveld. Er is een flinke onweersbui onderweg 

en ze besluiten naar het clubhuis te gaan. Daar ontmoet Bob de vrienden van 

Tommy.  



 

 
 

Na het kijken 

Doen: true or false (10 minuten)  

Na het bekijken van de tv uitzending is het belangrijk te peilen of de leerlingen het 

verhaal begrepen hebben. Een werkvorm die hiervoor gebruikt kan worden, is het 

stellen van ‘true or false’ vragen. De leerlingen gaan staan als de opmerking van de 

leerkracht juist is en blijven zitten als de opmerking niet juist is.  

Tommy and Bob are in the pool. false 

Susan likes swimming. true 

A huge thunderstorm is coming. true 

Bob meets Tommy’s friends. true 

Marieke plays football. false 

Tommy is having a party. true 

Bob is going to buy a present. true 

Instructietaal 

“Let’s see if you can remember the story now. I’m going to read some sentences to 

you. I want you to think about what I say and tell me if it really did happen in the 

story or not. If it did happen, if it’s true, you have to stand up. If it didn’t happen, if 

it’s false, then you have to sit down. Listen carefully.”  

Doen: What’s the weather like today? (werkblad- 15 minuten)  

Kijk samen met de leerlingen naar buiten en vraag de leerlingen wat voor weer het 

vandaag is. Help ze in hele zinnen te antwoorden. Geef ze daarna het werkblad. De 

leerlingen zien hier de weersvoorspelling van vijf dagen. In tweetallen oefenen ze 

het korte gesprekje eronder. Daarna nemen ze elkaar ‘a picture dictation’ af.  

Kind A zegt: On Monday it’s (rainy).  



 

 
 

De bedoeling is dan dat kind B dit in het juiste vakje tekent.  

Instructietaal 

“Look out of the window; what’s the weather like today? Yes, it’s (sunny) today. 

Now look at this worksheet. Here is the weather forecast for a week. You’re going 

to work with a partner. Partner A says, “What is the weather like on Monday?” 

Partner B has to look at the picture and say, “It’s sunny.” Then partner B, you ask 

partner A about another day. Now, have you all finished? For the next part, you’re 

going to tell each other what to draw. So partner A says to partner B, maybe, on 

Monday, it’s rainy. So partner B has to draw that here, by Monday.”  

Les 4.2 Sports and weather  

Tijdsduur: 30 minuten  

Doelen  

- De leerlingen kunnen het themalied meezingen/rappen.  

- De leerlingen kunnen de kernwoorden behorend bij het thema ‘Sports and 

weather’ in het Engels benoemen, lezen en schrijven.  

Materialen 

Elke tweede les heeft als doel het themalied aan te leren en te controleren of de 

leerlingen de kernwoorden actief (uitspreken, lezen en schrijven) kent.  

Doen: Het zingen/rappen van het themalied ( 15 minuten)  

Luister met de kinderen naar het lied ‘Sports and weather’. Ondersteun de tekst 

met gebaren en met de afbeeldingen op de flashcards. Geef ze daarna de tekst van 

het lied ( zie werkblad). Lees de tekst hardop voor. Lees daarna de tekst zin voor zin 

voor en laat de klas de zin hardop herhalen.  



 

 
 

Verdeel daarna de klas in twee groepen ( bijvoorbeeld jongens/meisjes). De groep 

die aan de beurt is gaat staan en leest hardop een couplet voor. Controleer of de 

leerlingen de tekst begrijpen. Luister daarna nog een keer naar het lied en vraag de 

kinderen mee te zingen. Herhaal dit nog een keer.  

Tekst 

We love to play here on this field  

Football is our thing  

Kick that ball into the goal  

With a real good swing  

But when it’s sunny you can find  

Us in the swimming pool  

And when it’s rainy, or when it’s cold  

We go inside – that’s cool  

Tell me what you’re thinking of  

Show me what you’ve got  

I want to be a part of it  

Just want to know WHAT’S UP  

What’s Up????  

WHAT’S UP!!!!!!  

We’ll dress up and then we’ll play with  

Just another ball  

It’s big and orange yes it’s true  

We play some basket ball  

We skip, we throw, we hop and hit  



 

 
 

We have lots of fun  

And when the rain and storm are gone  

We go home, we’re done..  

Sooo….  

Tell me what you’re thinking of  

Show me what you’ve got  

I want to be a part of it  

Just want to know WHAT’S UP  

What’s Up????  

WHAT’S UP!!!!!! 

Controleactiviteit ( 10 minuten) 

Bij elk thema wordt een werkblad met plaatjes van de kernwoorden en een 

werkblad met de kernwoorden zelf geleverd. Deze zijn te downloaden van de site 

van Schooltv. Geef elk kind beide werkbladen en laat de leerlingen de woorden 

onder de goede plaatjes schrijven.  

Daarna wisselen de leerlingen de werkbladen uit om elkaars werk te controleren. 

De werkbladen worden bewaard, zodat iedere leerling na de zesde uitzending “a 

picture dictionary” heeft.  

Instructietaal 

“Look at your worksheet. Here are the pictures of all the new words we have 

learned in this unit. Write the word under the picture. Then give your worksheet to 

your neighbour. Check that you have both got the correct words!”  

Eindig de les door nogmaals het lied te zingen ( 5 minuten).  

  



 

 
 

 Extra 

Sports tennis  

De leerkracht doet net alsof hij/zij een bal opgooit en met een tennisracket naar 

een leerling slaat. Ondertussen noemt de leerkracht een sport in het Engels De 

leerling slaat denkbeeldig de bal terug en geeft antwoord terug door ook een sport 

in het Engels te roepen. De leerkracht noemt weer een andere sport en ‘slaat’de bal 

naar een andere leerling, enzovoort.  

Instructietaal 

“We’re going to play “tennis” now, but not with a real ball! Stand up, please, and 

show me how to hold a tennis racket. Pretend that the ball is a word. Today we’re 

going to think of words for sports, such as tennis or football. I’m going to pretend 

to hold a tennis racket. Then I’m going to say, “Tennis.” I pretend to hit the ball with 

my tennis racket; look, like this! I’m going to hit it to (name). Now, you think of a 

sport, maybe football, say, “football,” and then hit the ball to another person. If you 

can’t think of a sport, you have to sit down! Let’s play!”  

 Word search ( zie werkblad). 


