
     

 

TAALFAMILIE 
Categorie Keuze 

Titel Bisto famylje? 

Ben jij familie? 

Are you family? 

Doelstelling Bewustwording fan overeenkomsten en verschillen 
tussen talen en een stuk taalgeschiedenis 

Doelgroep Onderbouw 

Vak Fries 

Duur 45 minuten 

Link met curriculum Taalbeschouwing 

 Kennis over meertaligheid in het algemeen 

 Fries 

Talen Fries, Nederlands, Engels 

Link met FREPA Bewustwording van eigen talen en talen in de 
omgeving 

 Kennis van talen in Friesland, Europa en de wereld 

Vaardigheden Lezen, luisteren, spreken en schrijven 

Theoretische 
onderbouwing 

Taalbewustzijn, taalvergelijkeing 

Activiteitsbeschrijving Stap 1: Voorbereiding/activering (10 
minuten) 

• Met behulp van de Powerpointpresentatie  
over de West-Germaanse taalfamilie, worden 
de overeenkomsten en de verschillen tussen 
het Fries Engels en Nederlands besproken.  

• Speel een quiz om de leerlingen betekenissen 
van andere woorden kunnen worden afgeleid 
of juist ‘false friends’ zijn, worden die lijken 
op het Friese woord, maar een andere 
betekenis hebben.   



• Klassikaal neem de volgende drie vragen 
door: 

1- Welke woorden zijn hetzelfde in de vier talen, 
welke in drie/twee talen en welke in één 

2- Zijn de leerlingen in staat om de betekenis 
van de getoonde woorden te raden?  

 

Stap 2: Zelf onderzoeken (20 minuten) 

• Na de klassikale uitleg en de discussie over de 
de vragen, gaan de leerlingen zelf aan het 
werk. Zij zoeken in twee-of meertallen drie 
verschillende woorden uit drie verschillende 
talen uit die:  

1- Hetzelfde zijn in alle drie de talen 
2- Hetzelfde zijn in twee van de  drie talen 

(Engels-Fries, Fries-Nederlands enzovoort) 
3- Anders zijn in elke van de drie talen 

Ieder groepjekan bevoorbeeld woorden zoeken in 
een andere categorie: objecten op school, in de 
winkel, thuis enzovoort. 

  

Stap 3: Onderzoeksresultaten presenteren 
(15 min.) 

• De gevonden woorden van de leerlingen 
worden gepresenteerd en besproken in de 
klas.  

De presentatie mag in het Fries, maar mag ook in 
andere talen gegeven worden 

Extra optie 

Als verdieping kunnen de leerlingen de website 
http://glottolog.org  bekijken en hierbij ook andere 
taalfamilies betrekken 

 

Materialen  • Powerpointpresentatie 
• Laptop/iPad + internet voor de opdracht 
• https://taaldacht.nl/gelijkenissen-tussen-

engels-en-fries/ 
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_ta

len 
Resultaten van 
implementatie 

Foto’s, video’s en andere producten van leerlingen 
na implementatie, zoals een samenvatting van een 
observatie 

 



Voorbeelden van de eindproducten van de opdracht 

 

                     


