
 SPELREGELS
1- Alle challenges zijn in het Frans. 

Er wordt dus geen Nederlands gesproken.
2- Film (en zonodig) monteer alles!
3- Je stuurt je challenges per mail 

naar je docent.
4- Elke challenge is 12 punten waard, maar je kan per filmpje

vijf punten extra halen door minstens 2 familileden en/of
vrienden mee te laten doen.

Art

trop cool!

Challenges tijdens de Dag van de Franse taal

Art

Organiseer een
modeshow in

Frans!
Laat vrienden

lopen terwijl jij ze
presenteert! 

Allez,
allez,
allez !

Chanson,
rap...

LES DÉFIS DE LA JOURNÉE DE
LA LANGUE FRANÇAISE

Vlog

Maak een
Franstalig gerecht
(patisserie, hartige

gerechten...).

Zing een Franstalig
liedje of speel een

stuk van een
Franstalige
componist.

Maak een vlog in
het Frans van je
dagelijks leven. 

Poésie

Magie

Draag een
bestaand

Franstalig gedicht
voor of schrijf er

zelf een.

Leg een
goocheltruc uit in

het Frans.

Génial!
J E  P A R T I C I P E !

Bon 
appétit

Teken of schilder
een Frans

meesterwerk.

Mode  Playmobil ProefjeFIFA

ComplimentsImitation Tongbreker

À toi
de choisir

 Imiteer zo exact
mogelijk une
personne /un
personnage

francophone.

Zoek 5 virelangues
van minimaal tien

woorden. Spreek ze
zo snel mogelijk uit

en film het!

Maak je eigen
Playmobil of Lego

(stop motion)
filmpje. Natuurlijk
spreken ze Frans

onderling.

Speel FIFA en doe
alsof je de

sportverslaggever
bent.

Bedenk zelf een
leuke "défi"

(challenge) die met
de Franse taal te

maken heeft.

Beeld met je gezin
een beroemd

Frans schilderij uit.

Doe een proefje
en vertel wat je

doet. 

Geef iedereen
minstens 5

complimenten in
het Frans. Film je
complimenten en

hun reacties.

Vertel een leuke
en grappige mop

in het Frans.

Laat je inspireren
door een Franse
choreografie of

bedenk een dans op
Franse muziek.

Danse Mop

Twister

douze points
per challenge

Speel Twister, maar
alleen in het Frans.
Zoek lichaamsdelen

en kleuren op!

i.s.m. de sectie
Frans van het 


