
Meartalige spultsjes

Kategory Karren
Titel Meartalige spultsjes - Meertalige spelletjes - Multilingual games

Doelstelling Mei dizze aktiviteit meitsje learlingen troch middel fan spultsjes kennis mei meartaligens, 
fergelykje sy talen en leare sy nije wurden.

Doelgroep Ûnderbou
Fak Alle taalfakken
Doer  10 – 60 minuten
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

Feardichheden Harkje, lêze, prate, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen | Taalferlyk

Beskriuwing 
aktiviteit

Spul 1: Wurden útbylde
• Stap 1
  By dit spul wurde teminste 4 talen brûkt, bygelyks frjemde talen dy’t op skoalle leard 

wurde (Ingelsk, Frysk, Frânsk, Dútsk, Spaansk) en memmetalen fan learlingen yn ’e klas. 
De dosint makket 20 kaartsjes en skriuwt op alle kaartsjes 1 begryp dat yn it deistich 
libben foarkomt (bygelyks “ôfwaskje”, mar der kin ek keazen wurde foar in tema, lykas 
dieren, fakânsje, ensh.). Der komme 5 wurden (en dus 5 kaartsjes) foar alle talen. 

•  Stap 2:
  Alle kearen lûkt 1 learling in kaartsje en byldet it wurd dat derop stiet út (as hy net 

wit wat it betsjut, kin de dosint helpe). De rest fan de klasse besiket te rieden hokker 
begryp der útbyld wurdt. Dêrnei freget de dosint om it begryp te neamen yn de taal 
dy op it kaartsje stiet. Dêrby mei oerlist wurde.  

Spul 2: Mei elkoar in ferhaal fertelle
De klasse sit yn de rûnte (of in lytsere groepkes) en der wurdt mei elkoar in meartalich 
ferhaal makke. Der wurde op syn minst 3 talen brûkt, en der mei net twa kear deselde 
taal nei elkoar brûkt wurde. Dus bygelyks, learling 1 begjint mei: “Ik rûn yn de bosk”, 
dan giet learling 2: “Then I saw a squirrel”, en mei learling 3 yn gjin gefal Ingelsk brûke. It 
ferhaal hâld op als de hiele rûnte om is (of, yn lytsere groepkes, nei twa of trije kear de 
rûnte om).  

Spul 3: Speurtocht
De dosint kiest in tema (bygelyks “fakânsje”) en twa talen (bygelyks Ingelsk en Frânsk 
yn in Frânske les). De dosint ferdielt de klasse yn twatallen. De learlingen meitsje sels in 
memoryspul: sy knippe kaartsjes en skriuwe der setsjes fan wurden op yn de twa talen. 
Bygelyks: aéroplane en airplane. Sy meie in wurdboek brûke. Als sy 12 setsjes makke 
hawwe, kinne sy it memoryspul spylje.

Materialen Papier en penne om kaartsjes te meitsjen.


