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In deze les vindt u een voorstel voor een aantal activiteiten over het thema carnaval.  

Titel  Carnaval 

Onderwerp  Leerlingen oefenen de woorden voor kostuums 

Leerjaar 5 of 6 

Voorkennis Leerjaar 3 en 4 (kleding, dieren) 

Werkvorm  Groepjes van 5 

Tijd  1 - 2 lesuren 

Doel De leerlingen leren vertellen hoe ze met carnaval verkleed gaan 
door de desbetreffende woorden apart en in eenvoudige zinnen 
te oefenen.  

Woordenschat 
 

- licht, donker, rood, geel, zwart, oranje, paars, bauw, bruin 
- het carnaval, het kostuum 
- de heks, de clown, de cowboy, de indiaan, de prinses/prins, de 

piraat, de politieagent, de brandweerman/-vrouw, de kok 
- de tijger, de leeuw, het konijn, de bij, het lieveheersbeestje, de 

kip, de koe, het schaap, de vlinder 

Materiaal Kaartjes met beschrijvingen (beroepen en dieren) 

 

 

Spel Wie ben ik  

1. De klas gaat in groepjes van ongeveer 5 leerlingen het spel ‘Wie ben ik?’ spelen. Er zijn 
kaartjes met beschrijvingen van hoe mensen zich met carnaval verkleden en de naam 
van het kostuum. De kaartjes worden uitgeknipt en door elkaar geschud. De groepjes 
gaan eerst kijken welke beschrijving bij welk kostuum hoort. U kijkt of de leerlingen het 
goed hebben gedaan. (NB Ik heb de dieren- en beroepenkaartjes apart gezet, want u 
kunt deze ook heel goed gebruiken bij de lessen over dieren en beroepen!) 

2. Vervolgens speelt elke groep een spel. Eén in de groep leest een beschrijving voor. Wie 

van de groep het eerst het antwoord weet, mag het zeggen en krijgt een punt, als het 

antwoord goed is. Een leerling in de groep houdt de score bij.  

3. Daarna stelt u de groepen opnieuw samen.  

 

Dialoog 
U herhaalt een dialoogje. U doet het eerst voor en oefent het dan met een taalsterke 

leerling. Dan stelt u een aantal leerlingen de vraag. Vervolgens laat u de dialoog in de hele 

klas herhalen: leerling A steltaan leerling B de vraag, leerlingen B geeft antwoord en A 

reageert, vervolgens stelt leerling B de vraag aan leerling C, etc.) 

- We vieren carnaval. Hoe gaat jij?  

- Ik ga als piraat!  

- Leuk! Ik ga als piloot. 
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Carnavalskostuums – kaartjes beroepen 
de kok 
 

Ik werk in een restaurant. Ik houd van lekker 
eten. Dit eten maak ik voor de mensen die 
bij mij komen eten.  

de brandweerman/-vrouw Als het ergens brandt, moet ik er snel heen. 
Ik rijd in een grote rode auto met blauwe 
zwaailichten.  
 

de verpleegkundige 
 

Ik werk in het ziekenhuis. Ik heb witte kleren 
aan. Ik zorg voor mensen die ziek zijn.  
  

de arts 
 

Ik werk in het ziekenhuis. Ik heb een lange 
witte jas aan. Ik maak mensen die ziek zijn 
weer beter. 
 

de piloot Ik ben vaak hoog in de lucht. Ik breng 
mensen naar verre landen. Vaak gaan deze 
mensen gaan vaak op vakantie.  
  

de politieagent 
 

Mij zie je vaak als er iets gebeurd is. 
Bijvoorbeeld een ongeluk of als er een dief 
iets heeft gestolen. Ik heb een blauwe 
uniform aan.  
 

de piraat 
 

Ik doe slechte dingen. Als je mij op een foto 
ziet heb ik altijd een lapje voor mijn oog. Ik 
woon op een schip. Soms heb ik een houten 
been en een haak als hand.  
  

de heks 
 

Ik besta alleen in sprookjes. Ik kan vliegen. Ik 
maak toverdrank. Ik heb vaak een lange, 
zwarte lange jurk aan met een zwarte 
puntmuts. Ik heb ook vaak een kromme 
neus. Ik ben een vrouw.  
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de prins 
 
 

Ik word gauw koning. Men zegt vaak dat ik 
op een wit paard rijdt. Ik kom vaak tegen in 
sprookjes voor. Ik woon in een groot paleis. 
 

de prinses 
 

Ik word gauw koningin. Ik kom vaak tegen in 
sprookjes voor. Ik woon in een groot paleis.  
 

de indiaan 
 

Ik heb op mijn hoofd gekleurde veren. Ik 
kom oorspronkelijk in Amerika. 
  

de cowboy Ik woon in het wilde westen. Ik rijd op een 
paard. Ik heb een revolver en ik kan goed 
met een lasso gooien. 
 

de clown Ik heb een rode neus. Mijn kleren hebben 
vrolijke kleuren. Ook mijn haren hebben een 
vrolijke kleur. Ik maak mensen graag blij. 
Soms heb ik ook heel grote schoenen aan. 
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Carnavalskostuums – dieren 
de tijger Ik ben een gevaarlijk dier. Ik woon in warme 

landen. Soms zie je me ook in een dierentuin 
met een hoog hek er omheen. Op mijn vacht 
zitten allemaal strepen. Ik ben net een grote 
kat. 
 

het konijn Ik ben soms een huisdier maar ik loop ook vrij 
in de natuur rond. Ik heb twee lange oren. Ik 
kan hard stampen met mijn poten. Ik ben dol 
op worteltjes. 
 

de leeuw 
 

Ik ben een gevaarlijk dier. Ik woon in warme 
landen. Soms zie je me ook in een dierentuin 
met een hoog hek er omheen. Ik heb lange 
manen. Ik kan hard brullen. 
  

de bij 
 
 

Ik ben een insect. Ik ben dol op bloemen. Ik 
kan vliegen want ik heb vleugeltjes. Ik heb 
voelsprieten. Ik ben geel met zwart. Ik doe 
niemand pijn. Sommige mensen zijn bang 
voor mij. 
  

het lieveheersbeestje 
 
 

Ik ben een insect. Ik ben rood en zwart. Ik heb 
vleugels met stippen. Met die vleugeltjes kan 
ik vliegen. 
 

de kip Ik heb veren. Ook heb een 
snavel. Daar ik korrels mee eten. Ik leg eieren. 
Uit die eieren komen kleine kuikentjes. 
  

de koe 
 

Ik woon op een boerderij. Ik heb een gevlekt 
vel. Ik vind gras heel lekker. Ik geef melk. Deze 
melk kun je kopen in de supermarkt. 
  

het schaap 
 
 

Ik woon op een boerderij.  In de winter heb ik 
een dikke vacht. In de lente word ik 
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geschoren. Hier maakt men een warme trui 
van. Ik ben een witte kleur. 
 

de vlinder 
 

Je ziet mij vaak in de lente en de zomer. Ik ben 
dol op bloemen. Vroeger was ik een rups. Ik 
heb erg veel verschillende kleuren.  

het varken 
 

Ik woon op een boerderij. Ik woel graag in de 
modder. Ik knor. Ik heb een krulstaart. Mijn 
vel is roze. 
 

 

 


