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Module 3, Bronnen voor input

Kanalen op YouTube
Zoeken: thema + EFL (English as Foreign Language) of ESL (English as Second Language)

- Peppa Pig (verhaaltjes)
- Cocomelon (liedjes)
- The Kiboomers (liedjes)
www.spelenmetengels.nl/
- Get squiggling (interactief verhaaltje, zelf tekenen)
youtube-voor-kleuters
- Easy kids drawings (interactieve tekenlessen op thema)
- Art for kids hub (interactieve tekenlessen op thema)
- Super simple songs (liedjes)
www.spelenmetengels.nl/
- ELF Kids videos (liedjes & chants)
filmpjes-bovenbouw/
- English singsing (liedjes & verhaaltjes / rollenspellen)
- Kids TV 123 (liedjes)
- The singing walrus (liedjes)
- The learning station (liedjes)
- Mr R’s songs for teaching (liedjes, ook maths & science)
- Peekaboo kids (The Dr. Binocs show, CLIL lesjes)
- Appuseries (liedjes & filmpjes)
- Harry Kindergarten music (liedjes & raps, ook maths & science)
- Jack Hartman (liedjes)
- Fun English (verhaaltjes)
- Barefoot Books (vrolijke liedjes met Engelse ondertiteling)
- Maple Leaf learning (liedjes)
- Cool school (filmpjes voor de middenbouw)
- Kids online English (verhaaltjes)
- Everyday English for ESL (dialoogjes voor de midden- en bovenbouw)
- This is Britain (filmpjes voor midden- en bovenbouw met Engelse ondertiteling)
- Window on Britain (filmpjes voor de bovenbouw met Engelse ondertiteling)

Handige websites
Zoeken: thema + worksheet / thema + flashcards / thema + activities / thema + (printable) games

- www.learnenglishkids.britishcouncil.org (filmpjes, liedjes, werkbladen, online spelletjes)
- www.learnenglishteens.britishcouncil.org (bovenbouw: filmpjes, (online) werkbladen)
- www.supersimpleonline.com (liedjes, filmpjes, werkbladen, knutselactiviteiten)
- www.en.islcollective.com (heel veel werkbladen & spelletjes. Eerst gratis account maken)
- www.bogglesworldesl.com (werkbladen, flashcards, rollenspellen & spelletjes)
- www.toolsforeducators.com (zelf werkbladen maken)
- http://www.anglomaniacy.pl (eenvoudige grammatica & vocabulaire, ook online spelletjes)
- www.eslgamesplus.com (digibord spelletjes)
- www.eslgamesworld.com (spelletjes voor vocabulaire & grammatica)
- www.sparklebox.co.uk (flashcards, banners, knutselmateriaal)
www.spelenmetengels.nl/
- www.schooltv.nl (Engels met Raaf, What´s up & Science tube)
engels-materiaal/
- www.teachingenglish.org.uk (lesplannen, tips, werkbladen)
- www.lessonplanspage.com (uitgeschreven lesplannen en tips)
- www.makinglearningfun.com (activiteiten per thema en prentenboeken)
- www.spelenmetengels.nl (lesideeën en complete pakketten)

