
De wei fine

Kategory Karren
Titel De weg vinden - de wei fine - find the way

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen ferskillende begripen dy’t brûkt wurde kinne om 
de wei te finen. Dizze wurde linkt oan begripen yn de thústaal.

Doelgroep Underbou
Fak Wiskunde
Doer 1 of 2 lessen

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
Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou)

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

Beskriuwing 
aktiviteit

Yn dizze opdracht moatte de learlingen de wei fine op in plattegrûn. 

Stap 1: begripen kennen leare
Nim mei de learlingen de folgjende begripen troch:
Rjochtút
Oerstekke/ stek oer
Mei de wei mei / Folgje de wei 
Ofslaan/slaan ôf 
Loftsôf
Sla loftsôf
Gean loftsôf 
Rjochtsôf
Slaan rjochtsôf
Gean rjochtsôf 
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3e strjitte rjochts
Nim de tredde strjitte 
rjochts

Folgje de strjitte oant 
it krúspunt. 

It stasjon

It hûs

De skoalle

It fabryk

De tsjerke

It sikehûs

De winkel

De boarterstún

De mar

It fuotbalfjild

It bosk/De bosk

De strjitte
De dyk

It krúspunt

It ferkearsljocht
It stopljocht

Gean rjochttroch by it 
ferkearsljocht 
1e strjitte lofts
Nim de earste strjitte 
lofts

2e strjitte lofts
Nim de twadde strjitte 
lofts

3e strjitte lofts
Nim de tredde strjitte 
lofts

1e strjitte rjochts
Nim de earste strjitte 
rjochts

2e strjitte rjochts
Nim de twadde strjitte 
rjochts
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Stap 2: oefening: fyn de wei - klassikaal
De learlingen moatte de wei fine op ’e kaart. Se begjinne op it plak dêr’t it rinnende 
popke stiet. Oefenje earst mei de hiele klasse. Freegje bygelyks: 
1. Wêr is it bosk/de bosk?
2. Wêr is de boarterstún?
Lit learlingen om bar de nije oanwizing neame. 

Stap 3: oefening: fyn de wei- twatallen
Ferdiel de klasse yn twatallen. Lit learlingen om bar de wei fine. Bygelyks: de iene 
learling moat ‘de skoalle’ fine en de oare ‘de winkel’. 

Stap 4: oefening: fyn de wei - sels in plattegrûn meitsje
Brûk it wurkblêd om de learlingen sels in plattegrûn meitsje te litten neffens de 
oanwizingen dy’t jûn binne. Dêrnei oefenje de learlingen yn twatallen. Se moatte sûnder 
te sjen de plattegrûn fan de oare neimeitsje kinne troch oanwizingen. 

Materialen Wurkblêden en mooglik (selsmakke) foarbyldsinnen. 
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Tekenje sels in plattegrûn. 
Brûk wegen, ien krúspunt, ien ferkearsljocht, ien gebou en ien plak. 

Wurkblêd 1: “De wei fine - plattegrûn”



Knip hjir de ûnderdielen út foar dyn plattegrûn

Gebouwen

Plakken

Wei Wei Wei Wei Wei Wei

Wei Wei Wei Wei Wei Wei

Wei Wei Wei Wei Krúspunt Krúspunt

Ferkearsljocht Ferkearsljocht Krúspunt Krúspunt Krúspunt Krúspunt

Hûs Skoalle Sikehûs Winkel Tsjerke Fabryk

Stasjon Bosk Fuotbalfjild Mar Boarterstún

Wurkblêd 2: “De weg vinden - symboalen”


