
De wereld over

Categorie Keuzes
Titel De wereld over - De wrâld oer - Around the world

Doelstelling
Met deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over het Fries en 
over taalsituaties in andere landen, door het maken van een TikTok video over een taal 
uit een meertalig land

Groep(en) Onderbouw
Vak Taalvakken
Duur 1 uur

Link met curriculum Kennis over meertaligheid algemeen
Taalbewustwording

Talen Fries, Nederlands, Engels en taal naar keuze

Link met FREPA Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving
Kennis over talen in Fryslân, Europa en de wereld

Vaardigheden Spreken, schrijven
Theoretische 
onderbouwing Taalbewustzijn

Beschrijving 
activiteit

Stap 1:
De docent begint met vragen over taalsituaties in andere landen. Ken je een land waar 
meer dan een taal gesproken wordt? Waarom zou dat land meer dan een taal hebben? Is het 
handig om twee talen te hebben in een land? Wat is de meerwaarde van meerdere talen in 
een land?

Stap 2: 
Gebruik de PowerPoint presentatie “De wereld over”. Om in te laten zien waarom het 
handig is om meerdere talen te kennen, wordt het volgende filmpje bekeken https://
www.youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw waarin een man zingt in 145 talen. 
De leerling maakt een product dat begrepen en bekeken kan worden door anderen. 
Kennen ze een platform waarbij je zoiets kunt maken? (YouTube, Facebook, TikTok).

Stap 3:
De docent legt de opdracht uit (zie ook PowerPoint presentatie “De wereld over”). 
Wij willen een eigen reisorganisatie opzetten. Daarvoor hebben wij wel informatie nodig over 
al die landen. 

De docent maakt tweetallen en geeft de opdracht: Kies een land dat je interessant vindt 
met tenminste twee officieel erkende talen. Maak een mindmap van dat land over alles 
wat je kunt vinden. Maak de mindmap in twee talen. 1) In het Engels of Nederlands en 2) 
in een van de talen van je gekozen land. 

https://www.youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw
https://www.youtube.com/watch?v=6u-5xAzormw
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Beschrijving 
activiteit

Stap 4:
Bespreken wat elk tweetal heeft opgeschreven, welk land ze hebben gekozen, welke 
talen, waarom etc. 

Stap 5:
De leerlingen maken een meertalige TikTok-video in tweetallen. Zo worden leerlingen 
bewust van het belang van andere talen.

In de TikTok-video promoten ze een van de talen uit het gekozen land. Instructie: Kies 
eerst een nummer in de gekozen taal. Ten tweede ga je in dat nummer op zoek naar 
woorden of zinnen die nuttig zijn voor wanneer je in dat land op vakantie bent. 

Materialen •  PowerPoint “De wereld over”
•  Telefoon of tablet

De wereld over

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

