
Affikses  - Kreëarje wurden

Kategory Karren

Titel Affixes - Affikses - Affixes
Creëer woorden - Kreëarje wurden - Create words

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen oer affiksen. It bewustwêzen fan oerienkomsten 
yn affikses yn ferskillende talen wurdt ferhege. 

Doelgroep Underbou

Fak Taal(en) algemien 
Taalfak: Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk

Doer 1 as 2 lessen

Link mei curriculum Taalbewustwêzen 
Kennis oer meartaligens algemien

Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk

Link mei FREPA Kennis over taalferskillen - en oerienkomsten (wurdskat en sinbou) 
Taallearstrategyen 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen en taalfergelyk

Beskriuwing 
aktiviteit

Yn dizze opdracht wurde learlingen útdage sels wurden te kreëarjen mei in foarheaksel, 
stam en efterheaksel. 

Lesfoarm 1
Dit kin troch ûndersteand foarbyld en antwurden jaan troch bygelyks in mentimeter 
(sjoch foarbyld https://www.menti.com/a7b857) of kahoot en yndividueel of yn 
twatallen. 



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Lesfoarm 2
Jou alle bern in A4’ke mei ien fan de ûnderdielen fan in wurd derop en lit se mei inoar 
wurden foarmje. Ferdiel de klasse dêrfoar yn trijetallen en jou alle learlingen in papier 
mei in foarheaksel, stam of efterheaksel derop. Learlingen moatte mei inoar in wurd 
foarmje. Bygelyks ‘dis’, ‘agree’ en ‘ment’ = disagreement. Neist it Ingelsk kin der ek mikst 
wurde mei Frysk, Nederlânsk, Dútsk en Frânsk. It is wichtich om dêrby ta te ljochtsjen: 
- Watfoar foarheaksels komme oerien?
- Watfoar efterheaksels komme oerien?
- Wat is hiel oars?

Foar beide lesfoarmen kin gebrûk makke wurde fan de Excelsheet (taheakke) mei dêryn 
in rige mei foarbylden fan foar- en efterheaksels yn de fiif talen (Frysk, Nederlânsk, 
Ingelsk, Dútsk en Frânsk) en de oerienkomsten. 

(Húswurk)opdracht
De learlingen hâlde yn de lessen (taal- of saakfak) by wat sy tsjinkomme oan foar- en 
efterheaksels. Dat kin yn in lêsboek, in opdracht ensafuorthinne wêze. Nei twa wiken 
sammeljen, presintearje sy - yn it Ingelsk - harren befiningen oan de klasse oan de hân 
fan de folgjende fragen: 
-  Yn watfoar talen hawwe sy foarbylden fûn?
-  By watfoar fakken hawwe sy foarbylden fûn?
-  Koenen sy de betsjutting fan de wurden fine troch de universele betsjuttingen fan de 

foar- en efterheaksels?

Materialen • https://www.menti.com/a7b857
• Excelsheet mei oerienkomsten yn affikses tusken ferskillende talen (sjoch taheakke)
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