
It West-Germaansk

Kategory Karren
Titel It West-Germaansk - Het West-Germaans - The West Germanic language

Doelstelling Mei dizze aktiviteit fergelykje de learlingen it Frysk mei oare West-Germaanske talen 
(Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

Doelgroep Ûnderbou
Fak Taalfak: Frysk, Nêderlandsk, Ingelsk, Dútsk
Doer 25-50 minuten
Link mei curriculum Kennis oer meartaligens algemien
Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk, Dútsk, oare Fryske dialekten
Link mei FREPA Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld
Feardichheden Lêze, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing

Translanguaging
Taalbewustwêzen/language awareness

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1: Yntroduksje fan it ûnderwerp (10 min)
•  Yntroduksje fan it ûnderwerp: 
  Ed Hoornik seit: “It Frysk is it ynstrumint dêr’t Fryslân mei sykhellet. It is it wichtichste 

en meast ûnderskiedende erfstik fan eigen kultuer en identiteit.”
•  Beneam it doel fan de les: Ik lear wat de West-Germaanske talen binne en ik kin it 

Frysk fergelykje mei oare West-Germaanske talen. Binne der al learlingen dy’t witte 
hokker West-Germaanske talen wy kinne? 

•  Lit it filmke sjen
 Stel dernei in oantal fragen: 
 -  Wat binne de fjouwer West-Germaanske talen? 

(Ingelsk, Nederlânsk, Frysk en Dútsk). 
 -  Kinsto in foarbyld jaan fan in dialekt út it Fryske taalgebiet? (Wâldfrysk, Klaaifrysk, 

Eilannerfrysk (bygelyks Skiermûntseagersk), Bildtsk, Stellingwerfsk)
 -  Wêrom wurdt er safolle oandacht jûn oan it Frysk op skoalle? 

(Twadde Rykstaal fan it lân en it hâld de taal yn libben) 
 -  Wêrom sil it Frysk oer 100 jier oars wêze dan no? (Omt in taal altyd feroaret troch 

wurden út oare talen, bygelyks it Nederlânsk mar ek it Ingelsk).

Stap 2: Oefening (5-15 min)
•  Skriuw ferskillende wurden op gekleurde ‘post-its’ yn de fjouwer talen. Brûk foar elke 

taal in oare kleur. Diel dizze út oan de learlingen. Lit se sykje (rinne troch de klas) nei 
harren maatsjes mei itselde wurd mar dan yn in oare taal. Bygelyks: 

  Skiednis (fr) - Geschiedenis (nl) - History (en) - Geschichte (du) 
•  Bin alle maatsjes fûn? Oerlis klassikaal oft alle wurden kloppe. Lit de learlingen dan 

mei hun groep prate oer de ferskillen en oerienkomsten fan de fjouwer talen/wurden. 
Plak de ‘post-its’ dernei op de muorre of in whiteboard yn een tabel.

https://youtu.be/upUuQ755kpw
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Stap 3: Tapassing (10-20 min)
•  Lit de bern sykje nei ferskillende fertalingen fan wurden út it skiednis boek. Of lit se 

sels wurden betinke dy’t passe by it ûnderwerp of in oar ûnderwerp út it skiednis 
boek. 

•  Opdracht: Set it wurd oer yn de fjouwer talen fan it West-Germaansk (Ingelsk, 
Nederlânsk, Frysk en Dútsk). Brûk in online oersetter of in wurdboek. Kontrolearje de 
stavering mei in staveringshifker. Tips foar goede oersetters en staveringshifkers:

 - taalweb.frl/oersetter (NL>FR of FR>NL)
 - taalweb.frl/staveringshifker (Frysk)
 -  www.mijnwoordenboek.nl (NL> EN, DU… enfsh) (let op! ‘FR’ betsjut hjir net Frysk 

mar Frânsk).
 - https://www.spelling.nu (Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)
•  De learlingen kinne de wurden op neie ‘post-its’ skriuwe. Tink om de kleur fan de 

‘post-its’. Dy matte gelyk wêze oan de kleuren út stap 2.
•  Praat klassikaal oer de wurden dy’t de learlingen betocht hawwe. Plak de ‘post-

its’ dy’t kloppe by de tabel op de muorre of it board. Hokker ferskillen hawwe de 
learlingen fûn tusken de ferskillende talen? Hokker taal liket it meast op it Frysk? 

Stap 4: Evaluaasje (5 min)
•  Werhelje it doel fan de les: Ik lear wat de West-Germaanske talen binne en ik kin it 

Frysk fergelykje mei oare West-Germaanske talen. Hawwe jimme dit doel berikke? 
Wêrom wol? Wêrom net?

Materialen

• https://youtu.be/upUuQ755kpw (It Frysk +- 600 nei Kristus)
• taalweb.frl/oersetter (NL>FR of FR>NL)
• taalweb.frl/staveringshifker (Frysk)
•  www.mijnwoordenboek.nl (NL> EN, DU… enfsh) (let op! ‘FR’ betsjut hjir net Frysk 

mar Frâns)
• https://www.spelling.nu/ (Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)
• Post-its (of oare lytse briefkes)
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