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Thema: voetbal en fans

ONDERBOUW

Hup, team, hup!
Zing mee als echte voetbalfan!

Inhoud en uitgangspunten van de les
• Uitgangspunt: voetbal wordt pas echt leuk als het de supporters
achter zich heeft staan. In deze les zijn de leerlingen de twaalfde
man. Een voetbalwedstrijd in een stadion meemaken is vaak
een zeer indrukwekkende, spannende en feestelijke belevenis.
De leerlingen gaan daar iets van ervaren, door zich in te leven
in hoe het is om fan te zijn.
• Leerdoel: de leerlingen begrijpen dat de aanwezigheid bij
voetbalwedstrijden in een stadion een bijzondere ervaring is
die een extra dimensie geeft aan het beleven van een wedstrijd.
En dat fans op verschillende manieren een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de ondersteuning van hun team en de sfeer
in het stadion.

Toelichting op de les
• Deze les draait vooral om met elkaar plezier maken! Op lespakketkicken.nl vind je een aantal
voorbeelden van voetballiedjes. Deel de klas in in groepjes en laat elk groepje een liedje kiezen
waarmee ze hun (denkbeeldige) voetbalclub willen aanmoedigen. Je kunt natuurlijk ook zelf bepalen
welk groepje welk lied gaat zingen.
• Tip: neem verkleedkleren en attributen mee om het echte supportersgevoel te ondersteunen.
Zo ervaren de leerlingen even hoe het is om een echte fan te zijn!

Op lespakketkicken.nl vind je
• de liedjes
• de uitgebreide lerarenhandleiding met suggesties om de les nog leuker te maken
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Ideeën voor een nog leukere les
• Zoek op internet naar nog meer liedjes, die je in de klas kunt zingen.
• Bedenk een dansje met de leerlingen. Als iedereen meedoet, ontstaat vanzelf het gevoel van
samenzijn.
• Wil je nog creatiever aan de slag? Je kunt ook spandoeken behorend bij de liedjes verven met de
leerlingen. Laat ze een oude effen kussensloop meenemen van huis en kliederen maar! Aan het eind
mogen alle kinderen met hun handen in de kussensloop en hun armen omhoog hun liedje zingen.

