
Corona yn ferskate lânnen

Kategory Karren

Titel Corona yn ferskate lânnen - Corona in verschillende landen  - Corona in various 
countries

Doelstelling Mei dizze aktiviteit ûndersieken de learlingen sels wat de ympact is fan de coronacrisis 
yn ferskate lannen.

Doelgroep Underbou
Fak Skiednis, Boargerskip
Doer 3 lessen
Link mei curriculum Ferbûn oan tema: Corona
Talen Frysk, Nederlânds, Ingels
Link mei FREPA Kennis oer kulturele ferskaat
Feardichheden Harkjen, lêzen, praten, skriuwen
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêze, opsjoneel: CLIL

Beskriuwing 
aktiviteit

Yn dizze aktiviteit wurdt besjoen wat de coronacrisis yn ferskate lannen betsjut hat 
fanút 3 perspektiven: skiednis, sûnenssoarch en boargerskip.

Les 1:
Stap 1 (5 minuten) 
De dosint fertelt it doel fan de kommende 3 lessen: de learlingen ûndersykje sels wat de 
ympakt fan de coronacrisis is yn ferskate lannen. De learlingen kieze sels in lân wer’t se 
in poster oer meitsje. Dit mei elk lân wêze útsein Nederlân.

Stap 2 (20 minuten):
De dosint jout útlis by it earste diel fan PowerPoint presintaasje “Corona yn ferskate 
lânnen” oer de skiednis fan pandemieën (Besjoch ynformaazje yn de PowerPoint 
presintaasje “Corona yn ferskate lânnen”). 

Stap 3 (20 minuten):
De learlingen begjinne oan harren poster. Yn it midden skriuwen se grut ‘’De corona 
crisis yn <namme fan keazen lân>’’. Mei behulp fan in laptop/kompjûter sykjen se op of 
hun lân earder te meitsjen hân hat mei pandemieën, lykas dejinge wer’t de dosint krekt 
oer fertelt hat. Se tekenje/skriuwe relevante ynformaasje op oer har poster. 
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Les 2:
Stap 4 (5 minuten):
De dosint fertelt koart it thema fan dizze les: corona en sûnenssoarch. Er freget wer’t de 
learlingen oan tinken moate en jout eventueel sels wat suggestys sa as: IC-kapaciteit, 
prûste yn dyn earmtakke, hannen ûntsmette, risicogroepen.

Stap 5 (20 minuten): 
De dosint fertelt oer de sûnenssoarch en corona mei help fan it twadde diel fan 
PowerPoint presintaasje “Corona yn ferskate lânnen” en jout wat foarbylden fan wat der 
yn Nederlân bard is. De learlingen wurde ek frege nei harren eigen ûnderfiningen. 

Stap 6 (20 minuten):
De learlingen gean fierder mei harren poster. Mei help fan in laptop of kompjûter sykje 
se ynformaasje oer hoe’t it gong mei corona en de sûnenssoarch fan harren keazen lân. 
Bygelyks: hat it lân in ynstelling lykas it RIVM? Wat foar rigels wiene der yn’e lockdown? 
Hoefolle besmettingen en deaden binne der meld yn dit lân? Wat barde der yn de 
sikehûzen en op de IC’s?

Les 3:
Stap 7:  
De dosint fertelt koart it thema fan dizze les: corona en de ekonomy. Er freget wer’t 
de learlingen oan tinken moatte en jout eventueel sels wat suggestys, lykas: slute fan’e 
horeka, hûzenprizen, finansjele help fan de oerheid.

Stap 8 (20 minuten): 
De dosint fertelt oer de ekonomy en corona mei help fan it tredde diel fan PowerPoint 
presintaasje “Corona yn ferskate lânnen” en jout wat foarbylden oer wat der yn Nederlân 
bard is. De learlingen wurde ek frege nei harren eigen ûnderfinings.

Stap 9 (20 minuten):
De learlingen gean fierder mei harren poster. Mei help fan in laptop of kompjûter 
sykje se ynformaasje oer hoe’t it gong mei corona en ekonomy fan harren keazen lân. 
Bygelyks: hokker sektoaren binne der sleaten west yn’e lockdown. Is it in toeristysk 
lân en hat it problemen hân mei it gebrek oan reismooglikheden? Mochten minsken 
sich ferpleatsen? Jout de oerheid fynansjele help oan bedriuwen of sektoaren dy’t yn 
moeilijkheden sitte?

Stap 10 (5 minuten):
De dosint rûnt de les ôf. De posters wurde ophongen yn it lokaal. As se nog net ôf binne, 
makket de learling it thús ôf en wurdt it de folgjende les ophongen.

Materialen

• PowerPoint presintaasje “Corona yn ferskate lânnen”
• A3 papier
• Potloden / stiften 
• Schaar en ander knutselmateriaal

Corona yn ferskate lânnen

http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/20_HF_Les_Corona_In_Verschillende_Landen_Presentatie_FY.pptx

