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Vooraf – vaak voorkomende problemen oplossen  
➢ Is het beeldscherm te klein of te groot? Door gelijktijdig te drukken op ‘Control 

min’ kunt u het scherm verkleinen. ‘Control plus’ zorgt voor een groter scherm.  

➢ Zaken werken niet? Als u met Microsoft Explorer werkt, kunt u het best met een 

andere browser (Chrome of Firefox) gebruiken. 

➢ Zaken werken niet? U kunt het smartboard dan beter met een pen en niet met de 

hand bedienen. 

➢ NB Elena werkt niet op een smartphone.  

➢ Iets anders? Ga naar het feedbackformulier op 

http://primardeutsch.wikispaces.com/Elena+feedback en laat ons het probleem 

weten!  

Vooraf - spreektaal 
Elena gaat uit van de spreektaal. Dat betekent onder andere dat we hebben gekozen voor de 

omschrijving met von in plaats van de tweede naamval, die veel mensen nog kennen uit hun 

eigen lessen Duits. Wel gebruiken we net als in het Nederlands de tweede naamval bij 

eigennamen: Tims Schwester bijvoorbeeld.  

 

Elena richt zich dus vooral op het gesproken Duits, op het luisteren, begrijpen en spreken. 

Als de leerlingen het programma doorlopen hebben, kunnen zij woorden en zinnen 

(‘chunks’) die betrekking hebben op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen uit het 

dagelijkse leven begrijpen en actief gebruiken. We hebben ook wat zaken opgenomen over 

de relatie tussen spelling en uitspraak (sp/st/sch, lange en korte klinkers) en de spelling van 

de zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. 

 

Leerdoelen (volgens A1 Europees referentiekader) 
Luisteren 

 

• Ik kan versjes, liedjes en verhalen begrijpen die ik heb geleerd in de klas. 
• Ik kan eenvoudige aanwijzingen in de klas begrijpen. 
• Ik begrijp het als iemand me groet en mij vragen stelt over mijn naam of 

leeftijd of waar ik woon. 
• Ik begrijp het als iemand mij iets vertelt over hobby’s/vrije tijd of mij hierover 

iets vraagt. 
• Ik begrijp het als iemand mij vraagt waar ik (niet) van houd en/of mij vertelt 

waar hij (niet) van houdt. 

• Ik begrijp het als iemand me vraagt wat ik wil (winkel, school, restaurant). 

Lezen • Ik kan eenvoudige instructies lezen. 
• Ik kan teksten met eenvoudige informatie, een verhaal of een gedicht met 

http://primardeutsch.wikispaces.com/Elena+feedback


2 

Handleiding 
 

 
 

plaatjes begrijpen. 
• Ik kan eenvoudige uitnodigingen en ansichtkaarten begrijpen. 

Spreken 

 

• Ik kan vertellen wat ik ga doen. 
• Ik kan met anderen praten over een spel dat we samen spelen. 
• Ik kan vertellen hoe ik me voel. 
• Ik kan vertellen wat ik wil of niet wil (winkel, restaurant, school). 
• Ik kan vertellen waar ik (niet) van houd. 

Schrijven 

 

• Ik kan woorden en zinnen overschrijven. 
• Ik kan woorden in een zin in de goede volgorde zetten. 

Opbouw 

Samen met Elena maken kinderen van tussen 4 en 9 jaar binnen een rijke digitale 

taalklankomgeving spelenderwijs kennis met het Duits. De (volledig digitale) methode gaat 

uit van inhoudsgerichte taalverwerving (in plaats van een vormgerichte). Woorden en zinnen 

zijn de bouwstenen van taal, Elena is dan ook vooral gericht op de verwerving van 

woordenschat en zinnen, zowel intentioneel als incidenteel.  

 

Bij de verwerving van de woordenschat werkt Elena volgens beproefde modellen van het 

vreemdetalenonderwijs en woordenschatverwerving, o.a. de viertakt van Verhallen. Deze 

viertakt bestaat uit:  

• Voorbewerken: een context creëren die aansluit bij de belevingswereld van de 

kinderen en de voorkennis van de kinderen activeren. De thema’s van Elena zijn 

zorgvuldig gekozen. Elk thema start met een klassengesprek. Dit gesprek vindt plaats 

in de moedertaal. Hiermee worden de voorkennis van het onderwerp geactiveerd en 

het nieuwe thema gepresenteerd. 

• Semantiseren: de begrippen betekenis geven, met de hulp van visuele 

ondersteuning. Na het gesprek volgt het kijken en luisteren naar het prentenboek. 

Hierin worden de kernwoorden gepresenteerd en horen de kinderen de juiste 

uitspraak. 

• Consolideren. Deze fase bestaat uit de praktische oefening. De woorden komen in 

verschillende contexten terug (de kracht van herhaling) en in zowel geleide als vrijere 

oefeningen wordt de aangeboden taal in tweetallen of individueel geoefend. Ook is 

er voor de leerlingen de mogelijkheid om thuis (ook met hun ouders) aan Elena te 

werken. 

• Controleren (de betekenis van de woorden controleren). Hieraan wordt in elke 

laatste les van het thema aandacht besteed. Door observatie of met behulp van de 
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toets in het programma kan de voortgang van de leerlingen vastgelegd worden. Deze 

digitale toets telt hoeveel antwoorden het kind goed heeft.  

 

In Elena draait het allemaal om Elena Colson. Zij is 8 jaar oud en geboren in Nederland. 

Samen met haar zusje Sophie, haar ouders en de hond Misty verhuist zij naar Duitsland, 

waar haar ouders een pannenkoekenrestaurant openen. Elena raakt al snel bevriend met 

haar buurjongens, de tweeling Max en Otto.  

 

Elena bestaat voor zowel de onder- en middenbouw uit 10 thema’s met elk 8 herkenbare 

leseenheden. In elk thema staan de kernwoorden centraal. Er wordt gestreefd naar passieve 

beheersing (luisteren en begrijpen) en actieve beheersing (spreken) van deze woorden. De 

kernwoorden worden ondersteund door uitbreidingswoorden. Van deze 

uitbreidingswoorden wordt geen actieve, maar receptieve beheersing gevraagd.  

 

In het materiaal voor de middenbouw maken we veelvuldig gebruik van het materiaal van de 

onderbouw, dat wil zeggen: in Elena middenbouw herhalen we woorden en uitdrukkingen 

via flashcards en spelletjes uit Elena onderbouw.  

 

Elke leseenheid duurt ongeveer 60 minuten en heeft door de viertakt een duidelijke (en 

klassieke) structuur: De leerlingen herkennen die snel en kunnen daardoor ook zelfstandig 

met Elena werken. Die structuur is als volgt:  

 

• Introductie. In deze fase wordt de voorkennis geactiveerd. Dit gebeurt middels een 

klassengesprek, een korte herhaling van de vorige les en/of het huiswerk wordt 

geëvalueerd. Ook is het belangrijk dat in deze fase de leerdoelen worden benoemd. 

Dit zorgt voor focus bij de leerlingen en zodoende voor meer leeropbrengsten. 

• Verwerking. Tijdens de verwerking worden de nieuwe woorden gepresenteerd en 

oefenen de leerlingen de woorden op verschillende manieren (zang, dans, drama, 

spel, werkblad, tweegesprek, tekenen, handvaardigheid, etc.) 

• Afsluiting. In deze fase is het van belang te controleren of de leerdoelen ook 

daadwerkelijk bereikt zijn. U laat bijvoorbeeld flashcards van de kernwoorden zien en 

herhaalt kort de woorden (vooral de woorden waarvan u tijdens de les merkt dat 

deze lastig zijn voor kinderen om te onthouden). U zingt nogmaals het lied (of 

herhaalt de chant/rap) en laat ze meewijzen of u speelt een spel dat tijdens een van 

de lessen aan de orde is gekomen. 
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Het uitgangspunt is dat er elke week twee lessen van 30 minuten gegeven worden, zodat er 

4 weken aan een thema gewerkt wordt. Echter, u bepaalt natuurlijk zelf het tempo. 

Regelmaat is voor het leren van een taal wel belangrijk! 

Ouderbetrokkenheid 

Kinderen leren het best als er een goede samenwerking is tussen school en thuis. Dit geldt 

vooral voor het leren van een vreemde taal. Een positieve houding van ouders t.o.v. het 

leren van de doeltaal motiveert de kinderen om met de taal aan de slag te gaan. Ouders 

kunnen goed over het programma en hun rol hierin geïnformeerd worden. U vindt voor de 

onderbouw voor elk thema een informatiebrief met de tekst van het liedje en de chant erop. 

Daar staan ook een overzicht van de kernwoorden en een korte opsomming van de 

activiteiten die de kinderen voor dat thema gaan doen. Voor de middenbouw is dat voor een 

tweetal thema’s gedaan.  

 

Ter aanvulling op de 60 minuten onderwijstijd op school is het de bedoeling dat de kinderen 

ook thuis oefenen en is er in het programma voor de ouders een actieve rol weggelegd. Per 

thema worden er opdrachten gegeven die door de kinderen ook thuis, samen met de 

ouders, kunnen worden uitgevoerd. De opdrachten variëren van het samen oefenen en 

zingen van het themalied tot het samen spelen van de verschillende spelletjes op de 

computer. Hoe meer tijd er aan Elena besteed wordt, hoe hoger de opbrengsten van de 

leerlingen zullen zijn. Door ook thuis met de doeltaal bezig te zijn, wordt de contacttijd 

verlengd. 

 

Voorop staat dat de opdrachten niet als formeel huiswerk worden ervaren, maar als 

‘plezierige activiteiten’. 

Hoe werkt u met ELENA? 

Zodra u op de hoofdpagina bent gekomen, kunt u kiezen tussen Elena onderbouw en Elena 

bovenbouw.  
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Nadat u de keuze heeft gemaakt, komt u op een tussenpagina waar u bij Elena onderbouw 

uit de talen Duits, Frans en Nederlands als doeltaal kunt kiezen, bij Elena middenbouw kunt 

u alleen Duits als doeltaal selecteren. U vindt hier de link naar de thema’s, naar de 

handleiding en naar de flashcards. Als u op Zu den Themen klikt, krijgt u de pagina met alle 

thema’s.  

 

 
 

Als u op en thema klikt, ziet u de buttons verschijnen van de volgende digitale materialen, 

die zowel voor u als de leerlingen beschikbaar zijn. Voor alle activiteiten geldt dat u 

terugkeert naar de overzichtspagina door bovenaan de pagina op het vlaggetje te klikken.  
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Fase A: intro  Fase B: oefenen  Fase C: controle  

 

 

 Elk thema start met een video waarin de kinderen de avonturen van Elena rondom een 
bepaald onderwerp volgen. Het filmpje wordt gebruikt om de voorkennis te activeren en 
om de nieuwe woorden aan te bieden.  Wanneer u op de button video klikt, hoort u de 
voice-over en opent de video zich afhankelijk van de verbinding full screen. 

 

 Het prentenboek bestaat uit dezelfde illustraties als de video. Hier kunt u echter zelf door 
middel van een pijl de bladzijden omslaan. Het verhaal wordt voorgelezen. 

 

 

 In elk thema wordt een lied en/of een ‘rap’ aangeboden. Een ‘rap’ is een soort 
taalriedeltje. Door het ritmisch scanderen van zinnen (of tongbrekers), het nazeggen en 
nog eens nazeggen, oefenen kinderen ongemerkt de uitspraak en intonatie. De tekst van 
de liedjes vindt u in de desbetreffende lesbrief. 

 

 De leerlingen zien vijf plaatjes uit het prentenboek en het verhaal wordt in verkorte vorm 
verteld. Daarna is het de bedoeling dat de plaatjes in de goede volgorde worden gelegd. 
Als de plaatjes goed staan, wordt het verhaal door een voice-over nog een keer verteld. 
De vijf prenten van het prentenboek zijn ook te downloaden en uit te printen. 

 

 Elke thema heeft een praatplaat met audio hotspots.  Wanneer u met de muis over de 
poster gaat, worden er verschillende delen omcirkeld. Als u hierop klikt, hoort u het 
woord dat daarbij hoort. 

 

 Op het scherm verschijnt een afbeelding en vier geluidsknoppen.  Als u op de 
geluidsknop klikt, hoort u een woord. Welk woord hoort bij de afbeelding? Sleep dan het 
plaatje naar de goede geluidsknop. 

 

 Als u op het kaartje klikt, draait het zich om en hoort u het woord dat daarbij hoort. De 
kaartjes die niet samen een paar vormen, draaien zich automatisch weer om. 

 

 Welk plaatje hoort bij welke geluidsknop? De kinderen slepen hier het juiste plaatje naar 
het goede woord. 

 

 Op het digitale bord verschijnt er een afbeelding. Door op de geluidsknop te klikken, 
horen de leerlingen het juiste woord. Als u op de pijltjes klikt, kunt u naar het volgende of 
vorige plaatje. 

 

 Hier wordt het tellen tot 20 en later tot 100 geoefend. 

 

 Hier worden in de onderbouw de kleuren geoefend. Naarmate u verder in het 
programma bent, komen er steeds meer kleuren bij. 

 

 Dit onderdeel bestaat alleen in de middenbouw. Hier kunnen de kinderen (hele) 
werkwoorden oefenen (de hulp- en of modale werkwoorden worden niet apart 
geoefend). 

 

 Dit onderdeel bestaat alleen in de middenbouw. Hier kunnen de kinderen bijvoeglijke 
naamwoorden oefenen. Dit onderdeel biedt het woord in het Nederlands aan, de 
kinderen lezen dus het Nederlandse woord en horen wat dit in het Duits is. 

 

 Aan het einde van elk thema hebt u een toets (matchen van geluid en plaatje – vgl. het 
spel Hoe heet ik?). 
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Materiaal voor de leerkracht  

De materialen die alleen voor de leerkracht bestemd zijn, vindt u onder het kopje ‘Voor de 

leerkracht’. Als u hierop klikt, ziet u een overzicht van de materialen per les die alleen voor u 

bestemd zijn. De materialen bestaan uit: 

 

 
 

 

➢ Per thema zijn er van ca. 15 kernwoorden flashcards gemaakt. Dit zijn afbeeldingen 

van de kernwoorden met een audio.  

➢ Ook zijn er flashcards van de kleuren en de getallen 1 tot 100. In Elena voor de 

middenbouw worden voor de bijvoeglijke naamwoorden de Nederlandse woorden 

en de Duitse audio aangeboden. Voor de werkwoorden maken we gebruik van 

prenten uit Elena-1 en Elena-2. U kunt de flashcards downloaden en uitprinten en 

gebruiken bij de vele spelletjes die in de lesplannen beschreven staan. Voor de 

werkwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden kunt u beter woordkaarten gebruiken 

of de woorden op het bord opschrijven. Als u een eigen klas hebt, kunt u in de klas 

een ‘Duitse hoek’ maken met werk van de kinderen rondom het thema en de 

flashcards een goed zichtbare plek geven. Op deze manier heeft u de kaarten altijd 

bij de hand en kunt u, als u tijd over heeft, kort de woorden herhalen of een spelletje 

ermee doen. Alle afbeeldingen worden ondersteund met audio, zodat de leerlingen 

de juiste klanken horen.  
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 TIP! We raden aan de flashcards een keer te printen en te lamineren. 

➢ U vindt in de rubriek ook de lesbrieven van het desbetreffende thema in het 

Nederlands en in het Duits de woorden en zinnen die in de lessen aan de orde 

komen. 

 TIP! In de lesbrieven vindt u telkens een overzicht van woorden die in de les aan de 

orde kunnen komen.  U maakt zelf een selectie! 

➢ U kunt er ook de werkbladen downloaden en u hebt de beschikking over de in 

lesbrieven genoemde dialogen. 
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Liedertexte
 
Thema 1 
Aufmachen, aufmachen, rufen 
Laura und Tim. 
Ein Geschenk, ein Geschenk- 
Was ist da denn nur drin? 
Oh, ruft der Opa, ein Brett mit 
vier Rollen, was, liebe Elena, 
ist damit zu wollen? 
Ach Opa, ach Oma, das ist 
doch ein Board, 3in cooles und 
echtes und tolles Skateboard. 
 
 
Thema 2 
Krank sein ist doof.. ja, was tut 
dir denn weh? 
Der Kopf und die Nase, die 
Ohren, herrje, die Stirn und 
die Augen, der Bauch noch 
dazu, die Schultern, das Knie, 
und der Hals kratzt im Nu. Da 
helfen nur Tropfen, ganz 
schnell und viel, du willst doch 
gesund werden – das ist doch 
dein Ziel 
 
Thema 3 
Im Park, da lauf'´ ich schnell, 
hin zum Karussell, 
zur Rutsche und zur Schaukel, 
zurück zum Karussell. 
Ui, das dreht sich schnell. 
 
Uff, jetzt ´ne kleine Pause….. 
Ich esse ne Orange- sauer wie 
eine Zitrone. Ich esse ein paar 
Erdbeern- so rot und süß. Ich 
esse noch ne Gurke- so grün 
und frisch. 
 
Dann lauf ich wieder schnell, 
hin zum Karussell, zur 
Rutsche und zur Schaukel, 
zurück zum Karussell. 
Ui, das dreht sich schnell. 
 
Thema 4 
A wie Affe, E wie Ente 
und dazu das Känguru,  
allen Tieren, schau ich gerne 

zu. T wie Tiger? L wie Löwe, 
schau, da kommt ein Elefant.  
Jetzt gibt's Futter, doch nicht 
aus meiner Hand. T wie 
Taube, Sch wie Schlange sieh, 
dort noch ein Pinguin, ist der 
süß, da muss ich mich 
hinknien. 
 
Thema 5 
Anziehen...ausziehen, 
Hose, Bluse, Schuhe, 
ich hätte lieber meine Ruhe. 
Mütze an und Trainingsanzug 
aus, ich will nur noch schnell 
hier raus. Erst das 
Schuhgeschäft, dann das 
Sportgeschäft...danach ist 
aber Schluss! Neue Kleider 
kaufen? Nur wenn ich es 
muss. 
 
Thema 6 
Wer bin ich- was bin ich- so 
heißt das Spiel. 
Ich klebe hier auf, was ich mal 
arbeiten will. 
Und was soll das sein? 
Arbeitest du drinnen?- Mit 
Menschen? -Allein? Nein- 
draußen sein, spielen, 
zusammen mit vielen. Wirst 
du´s erraten- was kann das 
nur sein? 
 
Thema 7 
S-P-O-R-T- heut ist Sportfest- 
jippiejeh! 
Werfen, fangen, springen, 
rutschen, schwimmen- alles 
das. Verlierer gibt es heute 
keine- hier geht es um den 
Riesen-Spaß. 
Elena macht alles, weil Elena 
Sport mag. 
Ach, so ein schönes Fest- ach, 
so ein schöner Tag! 
(S-P-O-R-T- heut ist Sportfest-
jippiejeh! 
 
Thema 8 

Ich sehe, höre, rieche, fühle, 
ich sehe, höre, rieche, fühle. 
Ich rieche und sehe die 
Pflanzen, das Gras (Iim Park 
und am Teich), ja, das macht 
mir Spaß.  Ich sehe und fühle 
die Sonne am Tag. 
In der Nacht zähl ich Sterne, 
weil ich´s gerne mag. (Ich 
fühle den Wind, betrachte die 
Wolken,)  
ich höre den Regen und liebe 
den Mond. Wer da oben wohl 
wohnt? 
Ich sehe, höre, rieche, fühle,  
 
Thema 9 
Frühstück? Mittagessen? 
Abendessen? 
Das Frühstück ist das Beste- 
da gibt es niemals Reste. 
Butter, Brot und Brötchen, 
vielleicht ein Ei, zwei, drei, 
Obst, Wurst und Marmelade 
hole ich noch schnell herbei, 
Käse, Honig, Wurst- Käse, 
Honig, Wurst 
fehlt nur noch was gegen den 
Durst. 
Frühstück? Mittagessen? 
Abendessen? 
Das Frühstück ist das Beste- 
da gibt es niemals Reste. 
 
 
Thema 10 
Jeden Tag gibt’s was zu tun, 
kaum Zeit um auszuruhen, 
Schule, Fußball, Mann oh 
Mann, 
die Woche ist schon voll, 
Geburtstag ist am Sonntag 
dann, 
da feiere ich ganz toll, da 
feiere ich ganz toll 


