
       

 

    

 

Het circus 

 

Categorie Keuzes 

Titel Het circus / der Zirkus / the circus 
Doelstelling In deze les maken de kinderen een woordenschattekening. 

Daarbij tekenen zij een circus en zoeken vervolgens woorden 
op in het woordenboek. 

Groep(en) Midden- en bovenbouw 
Vak Taal(en) algemeen 

Duits (Taal) 
Beeldende vorming 

Duur 45 minuten  
Link met 
curriculum 

Taalbeschouwing 
Kennis over meertaligheid algemeen 
Verbonden aan de thema circus en het vak beeldende vorming  

Talen Duits 
Link met 
FREPA 

Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving  
Kennis over talen in Europa en de wereld 
Kennis over taalverschillen (woordenschat) 

Vaardigheden Luisteren, lezen, schrijven 
Theoretische 
onderbouwing 

Translanguaging, taalbewustzijn/language awareness, 
taalvergelijking 

Beschrijving 
activiteit 

Stap 1 – Tekening 
Deel tekenpapier uit (A3). Laat vervolgens de opdracht op het 
digiboard zien (zie werkblad 1). Lees de opdracht hardop voor 
en ga na of de kinderen begrijpen wat de bedoeling is. 
 
Stap 2 – Woorden opzoeken in een woordenboek 
Laat de kinderen vervolgens de dik gedrukte woorden uit de 
opdracht opzoeken in een woordenboek. Laat de kinderen de 
opgezochte woorden in hun tekening schrijven. 
 
Stap 3 – Liedje ‘Der traurige Löwe’ 
Sluit de les af door na het liedje Der traurige Löwe te luisteren. 
Bespreek vervolgens (a.d.h.v. de liedtekst) het liedje na. 
 
Stap 4 – Eventuele discussie 



Je kan ervoor kiezen om de kinderen vervolgens (door middel 
van een discussie) een standpunt te laten verdedigen met 
betrekking tot ‘dieren in de circus’. 
 

Materialen  • Werkblad 1 

• Tekenpapier 

• Kleurpotloden 

• Woordenboeken 

• Liedje Der traurige Löwe op Schlauberger.nl 
(https://www.schlauberger.nl/1-6-jaar/lieder/2)  

Tips Als je ervoor kiest om de kinderen een discussie te laten voeren, 
verdeel de kinderen dan in groepjes en laat ze voor- en nadelen 
bedenken/opzoeken. De discussie kan in mondelinge vorm, 
maar er kan ook voor gekozen worden om de kinderen 
(individueel) een brief aan de circusdirecteur te laten schrijven 
(bijvoorbeeld met de vraag de dieren vrij te laten). 
 

 

  

https://www.schlauberger.nl/1-6-jaar/lieder/2


Werkblad 1 – Het circus 
 
Der traurige Löwe  
 
Hoch verehrtes Publikum, ruft der Direktor 
Er hat in seiner Hand nen hohen Hut 
Der Zirkus ist wieder im Land 
Und jeder kommt mit frohem Mut 
Clowns und Akrobaten, Kamele und ein Bär 
 
Doch ich schau zu dem Löwen 
Er sieht so traurig aus 
Er scheint sowas zu sagen 
Wie: Bitte hol mich raus! 
 
Refrain 
Bringt Tiere zurück in die Natur 
Lasst sie aus dem Käfig frei 
Der Löwe ist traurig 
Also halte ihn hier nicht 
Denn Tieren geht’s am besten in der frei‘n Natur 
 
Hoch in der Luft seh ich die Akrobaten 
Sie schweben durch das Zelt, hin und her 
Der Clown strauchelt über sein Schuh 
Er steht wieder auf 
Dann jongliert er denn dann ist er der Jongleur 
 
Doch dann seh ich den Löwen 
Springt durchs Feuer mir Bravour 
Doch scheint sacht zu sagen: 
Bringt mich in die Natur 
  
Refrain 
Bringt Tiere zurück in die Natur 
Lasst sie aus dem Käfig frei 
Der Löwe ist traurig 
Also halte ihn hier nicht 
Denn Tieren geht’s am besten in der frei’n 
 
Bringt Tiere zurück in die Natur 
Lasst sie aus dem Käfig frei 
Der Löwe ist traurig 
Also halte ihn hier nicht 
Denn Tieren geht’s am besten in der frei‘n Natur 
 

 

 

  



Opdracht: 

Teken op een wit vel papier een circus met een circusdirecteur die een hoed in zijn hand heeft. 

Teken kamelen en een beer in een kooi. Teken een acrobaat die door de lucht zweeft en een clown 

met grote schoenen die aan het jongleren is. Teken tot slot een leeuw die door het vuur springt. 

Als je klaar bent met tekenen, zoek de dikgedrukte woorden op in een woordenboek en schrijf de 

Duitse vertaling bij de juiste woorden in je tekening. 

 


