
       
     
 

Luister goed naar mij / Harkje goed nei my / Listen 
carefully to me  

 
 

Kategory Karren 

Titel Luister goed naar mij / Harkje goed nei my / Listen carefully to me 

Doelstelling 
• Untwikkeling fan reseptive feardichheden yn typologysk besibbe talen (lyk as 

Frysk/Ingelsk/Nederlânsk) of net-besibbe talen (lyk as Nederlânsk/Arabysk) 
• Refleksje oer strategyen om oare talen te begripen 

Doelgroep ûnderbou 

Fak 
Wiskunde 

Talen 

Link mei 
curriculum 

Taalbeskôging 

Kennis oer meartaligens algemien 

Talen Alle oanwêzige talen 

Link mei 
FREPA 

Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing 

Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 

Taallearstrategyen 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe 
Teoretyske 
ûnderbouwing Translanguaging, taalbewustwêzen/language awareness, taalfergelyk 

Beskriuwing 
aktiviteit 

  
Yn dizze opdracht moatte learlingen elkoar yn in doalhôf nei it skatkiste liede. Dat kin 
troch de iene learling syn/har thústaal prate te litten en de oare learling it yn it 
Nederlânsk besykje te litten, mooglik mei help fan dosint of klasseassistint. 
 
 
STAP 1 – nim mei de klasse de ûndersteande tabel troch.  
 

Rjochtút 
Gean rjochtút 
 

 
Ofslaan, slaan ôf 

 



Loftsôf 
Slaan loftsôf 
Gean loftsôf  

 
Rjochtsôf 
Slaan rjochtsôf 
Gean rjochtsôf 

 
 
STAP 2 – Utfiering opdracht 

• Kies twa learlingen wêrfan ien mei in oare thústaal as it Nederlânsk; de 
iene praat yn syn/har thústaal, de oare praat Nederlânsk;  

• De learlingen moatte mei de rêgen nei elkoar ta foar de klasse sitte; 
• Beide learlingen krije in foto mei in doalhôf. De learling dy’t it doalhôf mei 

de skatkiste hat, moat de oare learling nei de skatkiste liede; 
• Dêrfoar moat elk yn de eigen taal (oare taal of Nederlânsk) trochpraten  

 
STAP 3: Evaluaasje 

• Dosint freget:  
o Watfoar strategyen hawwe jim brûkt om elkoar te begripen?  
o Wat hat holpen?  
o Wat wie dreech?  

• Learlingen freegje hoe’t it wie en de klasse ek yn de diskusje belûke.  
• Meitsje nije twatallen fan learlingen o.b.f. de ferskate talen dy’t se kenne.  

 
Ekstra 
De fiertaal kin yn earste ynstânsje Nederlânsk wêze. In fariant hjirop is dat de 
learlingen elk harren eigen taal prate en sjogge hoefolle se fan elkoar ferstean kinne. 
Fier de opdracht op ’e nij út mar no yn oare talen. Bepraat nei de útfiering op ’e nij 
mei de klasse hoe’t se de opdracht ûnderfûn ha.   

Materialen  Wurkblêden en mooglik (selsmakke) foarbyldsinnen.   

Resultaten fan 
ymplemintaasje  

Foto’s, filmkes en produkten fan de bern nei ymplemintaasje sa as in 
gearfetting fan observaasjes. 

 
 
 
 
  



     
 
 
WURKBLÊD - DOALHÔF 1 
 
Lied dyn partner nei de skatkiste. Brûk altyd _______ (Nederlânsk/Frysk/ 
Arabysk/Ingelsk/Tigrinya/…) en betink wizen om elkoar te begripen ast it gefoel 
krigest dat jim elkoar net ferstean.  
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WURKBLÊD - DOALHÔF 2 
 
Folgje de ynstruksjes fan dyn partner en stel fragen altyd yn it __________ 
(Nederlânsk/ Frysk/Arabysk/Ingelsk/Tigrinya). Hy liedt dy nei in skatkiste. Tekenje 
it plak fan de skatkiste yn it doalhôf. 
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