
     

 

AKTIVITEIT: TAALFAMYLJE 

Kategory Kar 

Titel 
Bisto famylje? 
Ben jij familie? 
Are you family? 

Doelstelling Bewustwurding fan oerienkomsten en ferskillen yn talen en 
in stik taalskiednis 

Doelgroep Underbou 
Fak Frysk 
Doer 45 minuten 

Link mei 
curriculum 

Taalbeskôging 
Kennis oer meartaligens algemien 
Frysk 

Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk 
Link mei FREPA Bewustwurding fan eigen talen en de talen in de omjouwing 
 Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 
Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe 

Teoretyske 
ûnderbouwing 

Taalbewustwêzen/language awareness 
Taalfergelyk 

Beskriuwing 
aktiviteit 

Stap 1: Tarieding / aktivearring (10 minuten) 

• Troch middel fan in Powerpoint-presintaasje West-
Germaanse taalfamylje beprate en de oerienkomsten 
tusken Frysk-Ingelsk-Nederlânsk sjen litte.  

• Kwis spylje om de learlingen sjen te litten hoe ast de 
betsjutting fan wurden út oare talen ôfliede kinst of 
just ‘false friends’ wêze kinne, dus wurden dy’t lykje 
op it Fryske wurd mar in oare betsjutting hawwe.   

• Klassikaal de folgjende 3 fragen trochnimme: 
1- Hokker wurden binne itselde yn alle fjouwer de 

talen, hokker yn ien, twa of trije talen?  
2- Kinne de learlingen de betsjutting riede fan 

wurden dy’t sjen litte wurde?  
 

Stap 2: sels ûndersyk dwaan (20 minuten) 

• Nei de klassikale útlis en diskusje oer de fragen gean 
de learlingen sels oan de slach. Sy sykje yn twa- of 
meartallen 3 ferskillende wurden yn de 3 talen dy’t:  



1- itselde binne yn alletrije de talen 
2- itselde binne yn twa fan de trije talen (dus Frysk-

Nederlânsk / Frysk-Ingelsk / Nederlânsk-Ingelsk) 
3- oars binne yn elk fan de trije talen 

Elk groepke kin bygelyks yn in oare kategory wurden sykje: 
objekten op skoalle, thús, yn de winkel, ensfh.  

Stap 3: Undersyksresultaten presintearje (15 min.) 

• De wurden dy’t de learlingen fûn hawwe, presintearje 
en beprate se yn de klasse.  

De presintaasje kin yn it Frysk mar it kin ek yn meardere 
talen. 

Ekstra opsje 

As utwreiding kinne de learlingen de webside 
http://glottolog.org besjen en ek oare taalfamyljes derby 
belûke. 
 

Materialen  

• Powerpointpresintaasje 
• Laptop/iPad + internet foar opdracht 
• https://taaldacht.nl/gelijkenissen-tussen-engels-en-

fries/ 
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_talen 

Resultaten fan 
ymplemintaasje  

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

 

Foarbydlen fan de einprodukten fan de opdracht 

 



                     
 


