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Inleiding
https://www.youtube.com/embed/1D5Sa2Yq-2g

In deze les leer je een hoop over het circus van vroeger en nu.
Luister om te beginnen maar eens naar een stukje circusmuziek!
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Van vroeger naar nu.
Lijkt het circus van nu op het circus van vroeger? Hoe het ooit is begonnen en ook is
veranderd kun je bekijken in de powerpoint presentatie : De geschiedenis van het circus.
Klik steeds op het luidsprekertje, dan kan je de tekst ook horen!

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c/c151181d0f18cb893d2bbaa
ea89a2469.pptx

Je weet nu veel over de geschiedenis van het circus
Zet de zinnen maar van vroeger naar nu.
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a

Philip Astley met zijn paardenshow.

b

Er komen ook wilde dieren bij.
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c
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Clowns en acrobaten treden ook
op.
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Wonen en werken
De circustent
We weten dat veel circussen rondreizen. Ze zetten op iedere nieuwe plek eerst de tent op
Hoe dat gaat kun je zien in het volgende filmpje:

Klik hier om het fragment te bekijken
Je weet nu hoe een circustent wordt opgezet.
Wat zetten ze als eerste neer?

De zijmasten.
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De hoofdmasten.

Het tentzeil.

De woonwagen
Alle mensen die bij het circus werken wonen in een woonwagen. We gaan die eens bekijken.

Klik hier om naar het filmpje te kijken.
Je weet nu meer over de woonwagens .
Welke zin is NIET goed?
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Een woonwagen staat weken op dezelfde plek.

Een woonwagen heeft een keuken.

Een woonwagen heeft eigen electriciteit

Een woonwagen is van binnen een echt huis.
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Artiesten
Werken bij het circus
Veel mensen dromen ervan : Werken bij het circus. In het volgende filmpje zie je daar een
leuk voorbeeld van .

Klik hier om naar het filmpje te kijken
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Jongleurs
Eén groep artiesten noemen we wel jongleurs. In het volgende filmpje zie je er een voorbeeld
van:
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Klik hier om naar de jongleurs te kijken
De jongleurs moeten heel veel oefenen.
Wat doet een jongleur precies?

Voorwerpen overgooien naar elkaar en laten verdwijnen.

Voorwerpen in de lucht gooien en dan wegtoveren.

Voorwerpen in de lucht gooien ,erin houden en weer opvangen.

Acrobaten
Een andere groep artiesten zijn de acrobaten. Over deze groep gaat het volgende filmpje.
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Klik hier om naar de acrobaten te kijken.
Ook acrobaten moeten veel kunnen.
Wat heeft een acrobaat nodig om goed te kunnen optreden?

Lenig zijn en knap.

Lenig zijn en goed je evenwicht kunnen bewaren

Knap en vrolijk
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Clowns
En dan heb je nog de clowns. In dit filmpje leer je wat je nodig hebt om een echte clown te
worden. Maar ... let op dit filmpje is wel in het Engels!

Klik hier om het filmpje over clowns te bekijken
Je ziet hieronder de drie stappen die je moet volgen om een clown te worden maar...
hoe zeg je dat in het Engels?
Kies de goede woorden uit:
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a

Looks

b

Joke

c

Skills
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Dieren
Dieren kijken
Heel veel cirussen hebben ook acts met dieren.Als zo'n circus bij jou in de stad is, kan je de
dieren vaak al gaan bekijken. Zo zie je dat ook in het volgende filmpje :

Klik hier om het filmpje te bekijken
In het park kon je al voor de voorstelling dieren bekijken.
Welk dier zag je NIET?

Olifant

Aap

Leeuw
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Kameel

Dieren verzorgen
Waar wonen de circusdieren en hoe worden ze verzorgd ? Hierover gaat het volgende
filmpje.

Klik hier om het filmpje te starten
We weten nu dat de wagen met de leeuwen het dichtste bij de circustent staat.
Waarom doen ze dat?
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Dan horen ze goed wanneer ze aan de beurt zijn.

Dan worden ze niet zo moe voor ze moeten optreden.

De kooitunnel waar ze door moeten is maar 10 meter lang.

Werken met dieren
Met dieren moet natuurlijk wel geoefend worden. Hoe dat eruit ziet kun je nu gaan bekijken.

Klik hier om het filmpje te bekijken
Als je in het circus met dieren werkt heeft dat een bepaalde naam.
Hoe noemen we zo iemand ?
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Dompteur

Acteur

Controleur

Een bijzondere dierenact
Voor niet alle dierenacts heb je gevaarlijke dieren nodig uit verre landen. Kijk maar eens naar
deze act van een Russisch circus.
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Klik hier om het circus te bekijken.
Welke dieren deden er mee aan deze act?
Kies het goede antwoord uit:

Eend, hond, kat.

Struisvogel , ooievaar, konijn.

Haan, ooievaar, eend.
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Afsluiting
Als afsluiting kan je nog kijken naar een verhaal. Dit gaat over een olifant die ontsnapt uit het
circus. Het verhaal wordt je voorgelezen in het Engels dus.. let maar goed op!

Klik hier om het verhaal te starten.
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