Affixes - Creëer woorden
Categorie

Keuzes

Titel

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

Doelstelling

Met deze activiteit leren de leerlingen over affixen. Het bewustzijn van de
overeenkomsten tussen affixen in verschillende talen wordt hiermee verhoogd.

Groep(en)

Onderbouw

Vak

Taal(en) algemeen
Taalvak: Fries, Nederlands, Engels, Duits, Frans

Duur

1 of 2 lessen

Link met curriculum

Taalbewustzijn
Kennis over talen in het algemeen

Talen

Fries, Nederlands, Engels, Duits, Frans

Link met FREPA

Kennis over taalverschillen - en overeenkomsten (woordenschat en zinsbouw).
Taalleerstrategieën

Vaardigheden

Luisteren, lezen, spreken, schrijven

Theoretische
onderbouwing

Taalbewustzijn en taalvergelijking

Beschrijving
activiteit

In deze opdracht worden leerlingen uitgedaagd zelf woorden te creëren met een
voorvoegsel, stam en achtervoegsel.
Lesvorm 1
Dit kan d.m.v. onderstaand voorbeeld en antwoorden geven via bijv. een mentimeter (zie
voorbeeld: https://www.menti.com/a7b857) of kahoot en individueel of in tweetallen.
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Lesvorm 2
Geef iedere leerling een A4’tje met daarop een van de onderdelen van een woord en
laat ze samen woorden vormen. Verdeel daarvoor de klas in drietallen en geef elke
leerling een papier met daarop een voorvoegsel, stam of achtervoegsel. Leerlingen
moeten samen een woord vormen. Bijv. ‘dis’, ‘agree’ en ‘ment’ = disagreement. Behalve
in het Engels kan er ook gemixt worden met Fries, Nederlands, Duits en Frans. Daarbij is
belangrijk om toe te lichten:
- Welke voorvoegsels komen overeen?
- Welke achtervoegsels komen overeen?
- Wat is echt anders?
Voor beide lesvormen kan gebruik worden gemaakt van de Excelsheet (bijlage) met
daarin een rij met voorbeelden van voor- en achtervoegsels in de vijf talen (Fries,
Nederlands, Engels, Duits en Frans) en de overeenkomsten.
(Huiswerk)opdracht
De leerlingen houden in elke les (taal- of zaakvak) bij wat zij tegenkomen aan vooren achtervoegsels. Dat kan zijn in een lesboek, een opdracht, etc. Na twee weken
verzamelen, presenteren zij - in het Engels - hun bevindingen aan de klas aan de hand
van de volgende vragen:
- In welke talen hebben ze voorbeelden gevonden?
- Bij welke vakken hebben ze voorbeelden gevonden?
-	Konden ze de betekenis van de woorden ontdekken aan de hand van de universele
betekenissen van de voor- en achtervoegsels?
Materialen

• https://www.menti.com/a7b857
• Excelsheet met overeenkomsten van voorvoegsels tussen verschillende talen

