Frans woordjes leren
Je zult regelmatig woordjes of feiten moeten leren. Het zogenaamde stampwerk.
Veel kinderen vinden dit saai. In deze les zul je leren hoe je ‘dom stampwerk’ wat leuker en interessanter kunt
maken!

Hoe moet ik goed van buiten leren?
( bron: www.actief-leren.nl )
Als je van buiten (uit je hoofd) wilt leren, is het belangrijk dat je veel herhaalt. Je moet weten dat je best snel iets
weer vergeet. Het meeste ben je na een dag weer vergeten.

•

Gebruik de volgende site:

https://leren.wrts.nl/groups/67005/join
Vul je gegevens in en gebruik daarbij het volgende:
Emailadres van je ouders: je emailadres van Teams
(Weet je dit niet: eerste 2 letters van je voor en achternaam in hoofdletters @donbosco-gerdingen.be voorbeeld:
JOVA@donbosco-gerdingen.be Joke van Lier)
wachtwoord:
je wachtwoord van Teams ( Weet je dit niet meer? Vraag aan de juf)
Klik op ‘Groepen’ en dan ‘Zesde leerjaar 2020 – 2021’
Kies voor ‘hoofdstuk 26’ (Unité 26)
Neem alle woordjes en hun betekenis goed door. Klik op ‘Overhoren’.
Kies verschillende manieren om de woordjes te oefenen. (Laat spelling voor deze les
zitten)
Nadat je de woordjes hebt geoefend (dit moet je al gedaan hebben
Maak de toets.

)

Mijn behaalde cijfer is een: ______

Huistaak DAG 2
Ga naar wrts.nl en log in (zie boven).
Klik op ‘Groepen’ en dan ‘Zesde leerjaar 2020 – 2021’
Kies voor ‘hoofdstuk 26’ (Unité 26)
Kijk eerst wat je nog weet door nogmaals de snelle toets van gisteren te doen.
Mijn behaalde cijfer zonder oefenen was een: _____
Oefen nu alle woorden die je niet goed had. Het programma zet die woorden voor je opzij.
Doe nu weer de toets. Mijn behaalde cijfer na het oefenen was een: _____
Huistaak DAG 3
Ga naar wrts.nl en log in (zie boven).
Klik op ‘Groepen’ en dan ‘Zesde leerjaar 2020 – 2021’
Kies voor ‘hoofdstuk 26’ (Unité 26)
Kijk opnieuw wat je nog weet door eerst de snelle toets te doen. (Als het goed is gaat het steeds beter en ben je
vlugger klaar)
Mijn behaalde cijfer zonder oefenen was een: _____
Oefen nu alle woorden die je niet goed had. Het programma zet die woorden voor je opzij. Doe nu weer de toets.
Mijn behaalde cijfer na het oefenen was een: _____
Als het goed is heb je nu geleerd hoe je door oefenen een lijst met woordjes kunt leren. Je mag altijd vaker oefenen.

Verzin voor woordjes die moeilijk blijven iets speciaals, iets geks.
Zet het in je msn naam, hang ze op in het toilet, fiets naar school en herhaal dat ene woord zo vaak
mogelijk. Wedden dat het zo wel lukt!

Maak oefeningen op Bingel, vraag eventueel om oefeningen opnieuw open te zetten, oefen op
het eiland. De luisterfragmenten staan in Teams bij Frans! Je kan deze dus ook opnieuw maken.

