


 
 
Een van mijn lievelingsseizoenen is aangebroken..en niet alleen omdat alles in het teken 
staat van mijn lievelingskleur “ochre” haha. Maar ook om de heerlijke geuren en de kaarsjes 
die in de avond weer aan gaan.   
 
Dus hier een Engelse les over de herfst. Herfst wordt in Amerika “fall” genoemd en in 
Engeland “autumn”..ja super confusing. 
 
Dit is een Engelse les over de herfst.. het is een kringactiviteit die eigenlijk de Nederlandse 
woorden en Engelse woorden aan elkaar koppelt door middel van een liedje en het maken 
van een mindmap met de klas…iets wat we in OGO onderwijs natuurlijk al vaak gedaan 
wordt aan het begin van een doen aan het nieuwe thema/onderwerp. 

 
Vooraf  
Benodigheden: 

o A3 papier: voor mindmap met woorden over de herfst → voor groep 3 is deze stap 
wellicht overbodig en kan je gelijk doorgaan naar  

o Kaartjes uit de bijlage 
o Tekst van het liedje → als het liedje de eerste keer af wordt gespeeld, kan je meteen 

meelezen en meekijken met de tekst zodat je de tweede keer de uitbeeldingen kan 
laten zien aan de kinderen.  

 
 

Introductie 
Doel: voorkennis activeren en alvast koppeling maken aan de Nederlands woorden over de 
herfst. Door nieuwe woorden koppelen aan al bestaande woorden in het geheugen krijgt 
het meer betekenis voor de kinderen en kunnen ze de nieuwe begrippen daardoor beter 
onthouden. 
 

1. Vertel: Wie weet wel seizoen het is? Ja het is herfst!  
(Groep 1-2: mochten de kinderen de seizoenen nog kennen, handig om dit dan nu eerst even 
te behandelen door bijvoorbeeld het liedje van Nijntje: 
https://www.youtube.com/watch?v=FmyZFwJdnzk )  
 

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


 
2. Mindmap maken over de herfst tijdens een 

gesprekje 
Vertel: Vandaag gaan we alles leren over de herfst.. maar 
dan in het Engels!  
In het Engels heeft herfst “autumn”! zeg mij maar 
na…autumnl! 
En wat is er zo bijzonder aan de herfst? 
Wat gebeurt er in de herfst?  
Ja dan vallen alle blaadjes op de grond.  
Wat hoort nog meer bij de herfst? 
Als je denkt aan herfst….waar denk je dan aan? Aan een bikini? Nee he…waar dan aan? 
(Pak een groot vel papier, A3, en schrijf hierbij alle woorden in het Nederlands die te maken 
hebben met de herfst) 

 
Zie de bijlage: de mindmap → leuk om deze mindmap zelf te tekenen op een groot vel of 
op het digikeuzebord. 

 

Introductie woorden met liedje ♫ 

Doel: voorkennis activeren en Engelse woorden leren: 

• Changing colors  = veranderen van kleur 

• Town   = dorp / de buurt 

• Pile    = een hoop (zoals een hoop bladeren) 
 
Werkwoorden:  

• Rake    = harken 

• Falling down   = neervallen 

• Down to the ground  = naar de grond vallen 

• Rake them up   = op harken 

• Make a pile   = make een hoop (bij elkaar rapen) 

• Jump in   = spring erin 
 

Luisteren liedje  
Vertel: jeetje we hebben nu al zoveel woorden geleerd over de herfst.. nu gaan we een liedje  
over de herfst leren. 
 
Speel het liedje af: 

Autumn Leaves are Falling Down ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CyJIfdA71Lc


Inoefening woorden (door mindmap) 
• Plaatjes laten zien: Voordat je voor de tweede keer het liedje laat horen ga je eerst de 

woorden uit het liedje herhalen en ook weer koppelen aan de mindmap. Laat de plaatjes 
zien en zeg als het Engelse woord (“modelen”), en laat erna  dit woord herhalen door de 
kinderen (zie plaatjes in bijlage 1) 

• Mindmap koppeling: Hierna kijk je samen met de kinderen of dit woord al op de herfst-
mindmap staat… als dit niet het geval is, schrijf je dit woord in het Nederlands samen 
erbij. 

 
Zie de bijlage: Autumn words 
 
 

Inoefening bewegingen bij plaatjes  
Doel: dmv bewegingen wordt leerstof beter onthouden. In Amerika zijn ze erg bezig om te 
integreren in school: 
(“Incorporating movement into your lessons keeps the students engaged and excited about 
learning. Movement in lessons will also help your students to retain the content more” – 
Education week) 
 
Vertel: nu gaan we iets leuks doen..we gaan niet alleen luisteren en zingen bij het liedje, 
maar ook bewegen. Dus elke keer als ik een plaatje laat zien doen we er een beweging erbij! 
 
Laat de kinderen elke keer een plaatje zien en laat ze dan bewegingen erbij maken… als een 
soort flits activiteit. Terwijl jij als leerkracht het kaartje laat zien verwoord je de beweging in 
het Engels.  
Zie de bijlage: autumn movements. 

 

Liedje en dansen! ♫ 
Nu komt alles samen! De kinderen horen nu het liedje en kunnen de bewegingen erbij 
proberen. 
 

Kalender routine! ♫ 

Het kleuren van de kalender (gezamenlijk in groep 1-2 en 
individueel in groep 3-4) is bij ons op school steeds meer 
een dagelijkste routine. Meer over het dagleijks kleuren 
met de kalender kan je vinden op mijn site. Hier is ook de 
meest recente te downloaden (gratis).  
Ook het kleuren van je emotie erbij zijn we druk mee 
bezig in groep 4 (in zowel het Engels als het Nederlands). 
 
  



Een kleine “addition” voor bij de maand oktober is het kleuren en tellen van een pompoen, 
deze kalender hangt in A3 formaat bij het kringgesprek (zie bijlage).. dit omdat het de 31e 
natuurlijk Halloween is!  
 
Vertel: wat hoort er nog meer bij de herfst?  
Ja pompoenen. Waarom eigenlijk?  
En wanneer zie je vaak pompoenen?  
Ja bij Halloween…wanneer is Halloween…?  
Halloween is op 31 oktober.. (kleur dit op de kalender dmv een pompoen.) 
Hoeveel schoolnachtjes is dat slapen? 
Handig zodat we niet elke dag hoeven te tellen is om het op te schrijven.  
Dit gaan we doen in een “grafiek”.  
Dit is een heel deftig woord, die grote mensen vaak gebruiken. 
Een grafiek is super handig want hier kan je makkelijk op aankruisen. 
 
 
Hoe gaat het? 

1. Elke dag kleur je samen met de klas een pompoen in op de juiste dag van de 
kalender, maar dan wel in herfstkleur. Kies uit: geel, groen, oranje, rood. (Ik liet vaak 
de hulpjes deze taken doen. Het hulpje mocht dan ook kiezen welke kleur.) 

2. Elke dag tel je opnieuw hoeveel pompoenen zijn ingekleurd. Tel met de kinderen 
mee in het Engels. 

3. -  Groep 1-2” hierna tel je hoeveel gele, groene etc je hebt. Dit kleur je dan in op de 
grafiek (zie bijlage). Behandel elke dag…van welke hebben we nu het meeste? En het 
minste?  
- Groep 3-4:  optie om dit ook met maar 2 kleuren pompoenen te doen. Dit omdat 

jullie natuurlijk bezig zijn met het optellen van 2 getallen. Dus hiervoor heb ik een 
grafiek gemaakt met maar 2 kleuren pompoenen. Zo is het wellicht makkelijker 
splitsen. ☺ 



 
 
 
 









Autumn Leaves are Falling Down ♫ 
Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors.  Autumn leaves 
are changing colors all over town.   

• Changing colors = draai je handen alsof je lampjes opendraait 

• Town= maak je groot met je armen alsof je je uitrekt 
 
Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors.  Autumn leaves 
are changing colors all over town. 
Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.  
Autumn leaves are falling down, down to the ground.   

• Changing colors = draai je handen alsof je lampjes opendraait 

• Falling down = doe alsof je handen blaadjes zijn en  

• Down to the ground = raak met je handen de grond aan 
 
Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.  
Autumn leaves are falling down, down to the ground. 
 
Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.   
Take a rake and rake them up, on the ground.   

• Rake them up = doe alsof je bladeren aan het harken bent 
 
Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.  
Take a rake and rake them up, on the ground.  

• Rake them up = doe alsof je bladeren harkt 

• On the ground = raak de grond aan 
 
Make a pile and jump in, and jump in, and jump in.   
Make a pile and jump in, on the ground.   

• Make a pile=staand maak je met je armen alsof je de bladeren bij elkaar aapt 

• Jump in = spring van je bankje 
 
Make a pile and jump in, and jump in, and jump in.   
Make a pile and jump in, on the ground.  
 
Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, 
autumn leaves, are on the ground.   
(Hold your hands up high and sway them back and forth to the end of the song) 
Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, 
autumn leaves, are on the ground, are on the ground.
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