
Taalfilmkes

Kategory Karren
Titel Taalfilmkes - Taalfilmpjes - Language movies

Doelstelling Mei dizze aktiviteit dogge de learlingen sels ûndersyk nei de oarsprong en betsjutting 
fan Fryske wurden en meitsje hjir een filmke oer.

Doelgroep Under- en middenbou
Fak Taalfak: Frysk
Doer 3 lessen

Link mei curriculum Taalbeskôging
Kennis oer meartaligens algemien

Talen Frysk + oare talen om mei te fergelykjen

Link mei FREPA Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld
Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou)

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

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1: Powerpoint presintaasje
De dosint leit de opdracht út o.d.f.h. in Powerpoint presintaasje mei ynstrukje en 
foarbyldfilmkes. 

Stap 2: Groepkes foarmje
Yn groepkes fan 2-3 learlingen wurdt der in wurd keazen en foarlein oan de dosint. 

Stap 3: Undersyk 
Nei goedkarring fan fan it wurd sette de groepkes út ein mei it ûndersyk nei it ûnstean 
fan it wurd (etymology), de betsjutting en hoe’t it brûkt wurdt. 

Stap 4: Skript skriuwe
Oan de hân fan de ynformaasje en etymologyske útlis fan it wurd skriuwe de groepkes in 
skript foar it filmke. Se krije dêrby begelieding fan de dosint en sa nedich meiwurkers fan 
de Fryske Akademy.  De etymologyske útlis fan it skript en it skript sels wurde foarlein 
oan de dosint. 

Stap 5: Proefopname filmke
Nei goedkarring fan de dosint op de etymologyske útlis en it skript, nimme de groepkes 
in proefopname op op de tillefoan of tablet. Dizze wurde foarlein oan de dosint.

Stap 6: Echte opnames
Mei of sûnder help fan in professional (fia de Fryske Akademy) wurde der echte opnames 
makke. De learlingen yn de groepkes aktearje hjir sels yn.

Stap 7: Presintaasje filmkes
De filmkes wurde presintearre op skoalle en op websides fan bygelyks de skoalle, Fryske 
Akademy, ensfh.



Kategory Karren

Materialen

• Powerpoint ‘Taalfilmkes’
• Foarbylden ta ynspiraasje:
 - Oer it wurd ‘stapelgek’: https://bit.ly/2r77aGC
 - Oer it wurd ‘nerd’: https://bit.ly/2Se7MFU
 - Oer it wurd ‘hooligan’: https://bit.ly/2r6ZdRG
 -  Oer it wurd ‘harsens’: http://holi-frysk.nl/frl/assets/8_foarbyld_taalfilmkes_fy.mp4
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