
De wrâld oer

Kategory Karren
Titel De wrâld oer - De wereld over - Around the world

Doelstelling
Mei dizze aktiviteit wurde learlingen  stimulearre om nei te tinken oer it Frysk en 
taalsitewaasjes in oare lannen, troch it meitsjen fan in TikTok fideo oer in taal út in 
meartalich lân.

Doelgroep Underbou 
Fak Taalfakken
Doer 1 oere

Link mei curriculum Kennis oer meartaligens algemien 
Taalbewustwurding

Talen Frysk, Ingelsk, Nederlânsk en taal nei eigen kar

Link mei FREPA Bewustwêzen fan eigen talen en de talen om dy hinne 
Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld

Feardichheden Prate, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1:
De dosint start mei fragen oer taalsitewaasjes yn oare lannen. Kenst in lân dêr’t mear 
as ien taal praat wurdt? W&erom soe dat lân mear as ien taal hawwe? Is it handich om twa 
talen te hawwen yn ien lân? Wat is de mearwearde fan meardere talen yn ien lân?

Stap 2:
Brûk de PowerPoint presintaasje “De wrâld oer”. Om yn sjen te litten wêrom’t it handich 
is om meardere talen te kennen, wurdt sjoen nei if folgjende filmke https://www.
youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw  dêr’t in man yn 145 talen sjongt.

De learling makket in produkt dat begrepen en besjoen wurde kin troch oaren. Kent de 
learling in platfoarm dêr’tst soks mei meitsje kinst? (YouTube, Facebook, TikTok).

Stap 3:
De dosint leit de opdracht út (sjoch ek PowerPoint presintaasje “De wrâld oer”): Wy 
wolle in eigen reisorganisaasje opsette. Dêrfoar hawwe wy wol ynformaasje fan al dy 
lannen oer nedich.

De dosint makket twatallen en jout de opdracht: Kies in lân datst nijsgjirrich fynst mei 
teminste twa offisjeel erkende talen. Meitsje in mindmap fan dat lân oer alles watst fine 
kinst. Meitsje de mindmap yn twa talen. 1) Yn it Ingelsk of Nederlânsk en 2) yn ien fan de 
talen fan it lân datst keazen hast.

https://www.youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw
https://www.youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw
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Stap 4:
Bepraat wat alle twatallen opskreaun hat, hokker lân se keazen hawwe, hokker talen, 
werom, ensfh.  

Stap 5:
De learlingen meitsje yn twatallen in meartilge TikTok-fideo. Sa wurde learlingen bewust 
makke wat it belang is fan oare talen.

Yn de TikTok-fideo promoten sy ien fan de twa talen fan dyn lân. Ynstruksje: Kies earst 
in ferske fan de tal dy’tst keazen hast. As twads giest op ’e syk nei wurden of sinnen dy’t 
nuttich binne foar ast yn dat lân op fakânsje bist.

Materialen • PowerPoint presintaasje “De wrâld oer”
• Tillefoan of tablet

De wrâld oer

http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/21_HF_Les_De_wereld_over_presentatie_FY.pptx

