ACTIVITEIT

PLAY THAT GAME!
Vakgebied:

Engels

Leerdoelen:

Vergroten en verstevigen van de woordenschat Engels

Samenvatting: In Play that game! spelen de leerlingen Woordenparcours. Dit is een spel
waarbij alleen Engels mag worden gesproken
Motivatie:

-

Download:

>
>
>

Spelsituatie biedt een reële context
Spelsituatie wordt veelal als leuk ervaren en vergroot zo de interesse
Bewegend leren zorgt voor verbindingen tussen de linker en de rechter
hersenhelft
Bewegend leren heeft een positieve invloed op het lange termijn
geheugen
Bewegend leren zorgt voor energie, positieve hormonen en een hogere
concentratie

Woordenparcours
Spelregels Woordenparcours
Scores
Download een voorbeeld scoreformulier
Parcours
Download een voorbeeld van een parcours

Voorbereiding
1.
2.
3.
4.

Zet een link naar de spelregels klaar.
Kies een thema en de bijbehorende woorden waarmee u deze les aan de slag wilt.
Zorg voor de benodigde materialen voor de uitvoering van de les.
Houd rekening met de tijd om de verschillende parcours op te bouwen.
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Lesverloop
1.

Introductie
Introduceer de les bij de leerlingen. Start u de les binnen? Inventariseer de aanwezige
spelkennis bij de leerlingen door middel van een groepsgesprek in het Engels. Maak hierbij
gebruik van de digitale spelregels. U kunt de les natuurlijk ook buiten op het multicourt
starten. In dat geval gaat u zo snel mogelijk praktisch aan de slag. Suggesties voor de
introductie:
• Geef aan dat de leerlingen een spel gaan spelen op het multicourt;
• Bespreek het doel van het spel en de spelregels;
• Geef aan dat de hele les Engels wordt gesproken.

2.

Op het multicourt
a. Zet - indien u dit nog niet heeft gedaan- de verschillende parcours uit op het
multicourt. Zorg voor minimaal twee verschillende parcours.
b. Loop samen met de leerlingen langs de verschillende parcours. Benoem steeds de
voorwerpen op het parcours in het Engels.
c. Neem (nogmaals) kort de belangrijkste spelregels door.
d. Start de oefenrondes. Hanteer hierbij uw eigen spelregels.
e. Bespreek de oefenrondes kort na.
f. Speel het spel nogmaals en noteer de resultaten op een scoreformulier.
g. Ruim de parcours gezamenlijk op.

3.

Afronding
Rond de les af door kort de ervaringen en resultaten na te bespreken. U kunt dit binnen of
buiten doen. Herhaal eventueel de Engelse woorden uit de verschillende parcours in de
klas.
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