Werkblad Les 4 Praten zonder woorden - Rollenspel

Deze les gaat over praten zonder woorden, over lichaamstaal en gebaren.
Dit filmpje gaat hierover: http://thuisacademie.ntr.nl/clips/clip/show/644-lichaamstaal.html

Spelers

Situatie
Je bent op zoek naar een baan bij de supermarkt. Leerling 1 is de baas en een man.

Leerling 2 is de werkzoekende en een man. De baas vraagt of de jongen binnenkomt
en ze maken kennis.
Je bent op zoek naar een baan bij de supermarkt. Leerling 1 is de baas en een vrouw.
Leerling 2 is de werkzoekende en een man. De baas vraagt of de jongen binnenkomt
en ze maken kennis.
Twee jongens zijn vrienden van elkaar en zitten op dezelfde school. Leerling 1 is de ene
jongen en leerling 2 de andere. In de ochtend komen jullie elkaar tegen op het
schoolplein. Jullie begroeten elkaar.
Twee meisjes zijn vriendinnen van elkaar en zitten op dezelfde school. Leerling 1 is het
ene meisje en leerling 2 het andere. In de ochtend komen jullie elkaar tegen op het
schoolplein. Jullie begroeten elkaar.
Twee leerlingen een jongen en een meisje vinden elkaar heel leuk en begroeten elkaar
’s morgens op het schoolplein.

Je komt je buurman tegen in de straat. Leerling 1 is een meisje of een jongen die in
of

de straat woont. Leerling 2 is de oudere buurman. Jullie begroeten elkaar.

Na een schooldag kom je thuis. Je moeder zit op de bank in de huiskamer.
Leerling 1 is de dochter en leerling 2 is de moeder. Jullie begroeten elkaar.

Na een schooldag kom je thuis. Je moeder zit op de bank in de huiskamer.
Leerling 1 is de zoon en leerling 2 is de moeder. Jullie begroeten elkaar.

Na een schooldag kom je thuis. Je vader zit op de bank in de huiskamer.
Leerling 1 is de dochter en leerling 2 is de vader. Jullie begroeten elkaar.
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Na een schooldag kom je thuis. Je vader zit op de bank in de huiskamer.
Leerling 1 is de zoon en leerling 2 is de vader. Jullie begroeten elkaar.

Op zaterdag ga je boodschappen doen. In de supermarkt kom je de juffrouw tegen.
Leerling 1 is een jongen uit de klas. Leerling 2 is de juffrouw.

Op zaterdag ga je boodschappen doen. In de supermarkt kom je de juffrouw tegen.
Leerling 1 is een meisje uit de klas. Leerling 2 is de juffrouw. Jullie begroeten elkaar.

Je Nederlandse buurmeisje is jarig en jij bent uitgenodigd. Je komt binnen en ziet je
buurmeisje met ouders en andere familie en vrienden in de woonkamer staan. Leerling 1
is de jongen en leerling 2 is het Nederlandse buurmeisje. Je feliciteert haar en de ouders.
Je Nederlandse buurjongen is jarig en jij bent uitgenodigd. Je komt binnen en ziet je
buurjongen met ouders en andere familie en vrienden in de woonkamer staan. Leerling 1
is het meisje en leerling 2 is de Nederlandse buurjongen. Je feliciteert hem en de ouders.
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Werkblad Les 4 Praten zonder woorden – Evaluatie

Vul in na de les.
Ik vond het belangrijkste van deze les:

Deze les vond ik:
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