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Aprilvis 

 

Bouwstenen   : Kunst & Cultuur; Media; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

 De deelnemer kan een beschrijving geven van wat hij/zij heeft gezien. 

 De deelnemer kan nieuwe woordenschat consolideren. 

 

Materialen 

 Video's of foto's over de gewoonte om elkaar voor de gek te houden op 1 
april.  

 Een computer/dvd-speler om video’s af te spelen. 

 Schoolbord 

 

Instructies 

 Laat de video zien met het geluid uitgeschakeld. 

 Vraag de deelnemers om commentaar te geven op wat ze gezien hebben. 

 Schrijf nieuwe of relevante woorden die de deelnemers gebruiken op het 
schoolbord. 

 Toon de video opnieuw, met het geluid aan, zodat de deelnemers de 

beschrijving kunnen vervolledigen.  

 Voeg nieuwe en relevante woorden toe op het schoolbord. 

 Bespreek de video: waarom of wanneer is de video gemaakt? 

 Leg de gewoonte uit om grappen te maken en mensen voor de gek te 
houden op 1 april. 

 Vraag de deelnemers naar soortgelijke gewoontes in hun land. 

 

Tips voor de trainer 

Zoek voorbeelden van aprilvissen op het internet. Bij ‘link’ vind je een leuke 
video met een top tien van geslaagde aprilvissen.  
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Slot 

Sluit af met een aprilvis, bijvoorbeeld de klas naast de jouwe voor de gek 
houden. 

 

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=MFTJrGYa9NU 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Spreken 

Kennis 

 Woordenschat 

 Zinsbouw 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

 Plezier 

 Intercultureel begrip  

http://www.alternativeways.eu/

