
FRANS – GETALLEN BENOEMEN TOT 100 

DOEL

• Frans: tellen tot 100 in het Frans

• Bewegen: rechtstaan tijdens het uitvoeren van de oefening

MATERIAAL

• Elke leerling heeft zijn eigen werkboek (mag enkel gebruikt worden als hij al neerzit)

• Kaartjes van 1 tot en met 100

TIJD

• 2-5 minuten

TEKENING/AFBEELDING/ORGANISATIE

1

#EDUCATIE #SCHOOLINBEWEGING

https://www.youtube.com/watch?v=tEAhamp08sQ


2

UITLEG/GRADATIE

Klasnummer in het Frans

1. Uitleg + demo: De lln starten met de Franse cijfers te overlopen door ze luidop te lezen uit het 
boek. 

2. De lk vraag of iedereen zijn/haar klasnummer kent. 

3. Alle lln mogen recht staan achter hun bank en de eerste van de klas zegt zijn klasnummer in het 
Frans. 

4. Als je je nummer hebt gezegd mag je terug gaan zitten. 

Nummers tot 100 in het Frans

1. Uitleg + demo: De lk verdeelt de kaartjes over de lln. De lln laten de kaartjes in de juiste volgorde 
liggen. 

2. Alle lln mogen recht staan achter hun bank en alle lln draaien hun bovenste kaartje om (1ste ronde 
= 1-20).

3. De ll die 1 heeft start met tellen, daarna 2 enzovoort. 

4. Als de ll geantwoord heeft dan gaat hij terug zitten. 

5. Daarna start de 2de ronde (2de kaartje omdraaien = 21-40). 

VARIATIE

• Squat uitvoeren wanneer je niet moet antwoorden

• Evenwicht bewaren op 1 been terwijl je recht staat

DIFFERENTIATIE

• Progressie 

 - Tellen van 100 naar 200

 - Elke keer een cijfer overslaan (vb. 1-3-5-7-9-…)

 - Een antwoord juist = 5 squats uitvoeren en daarna zitten

 - Van 100 naar 0 tellen

 • Regressie

 - De cijfers staan niet op het kaartje, het woord staat geschreven en ze tellen in NL (bv. cinq  
   dus men zegt vijf)

BRONVERMELDING/BIJLAGES 

• vital schools. (2021, maart 4). Frans getallen benoemen tot 100. YouTube. https://youtu.be/ 
 tEAhamp08sQ
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