
Lichem

Kategory Karren
Titel Lichem - Lichaam - Body

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen Fryske nammen foar lichemsdielen troch it 
meitsjen fan in tekening of skilderij 

Doelgroep Ûnderbou

Fak
Tekenen/CKV 
Taalfak: Nederlânsk en Frysk  
Saakfak: biology/natuer

Doer 2 lessen

Link mei curriculum Tema: lichem 
Kennis oer meartaligens yn it algemien

Talen Nederlânsk en Frysk

Link mei FREPA Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou) 
Taallearstrategyen 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalferlyk, CLIL

Beskriuwing 
aktiviteit

Yn dizze les meitsje de learlingen in tekening of skilderij fan it minsklik lichem en skriuwe 
sy hjir op syn minst 10 nammen foar lichemsdielen by. Om it leastiger te meitsjen kinne 
dêr ek keazen wurde foar bygelyks it gesicht (wynbrauw, teister) of in hân (knokke, 
hânpalm, ensfh.). 

Yn de lessen is de fiertaal en omgongstaal Frysk (of in kombinaasje mei Nederlânsk). 
As de les jaan wurdt yn it Frysk stimulearret de dosint it prate fan Frysk yn klassikale 
mominten en mominten fan gearwurkjen. 

Les 1: 
Stap 1 (5 - 10 minuten):
De learkrêft lit in ôfbylding op it boerd sjen fan it lichem. Dêrnei freget hy/sy oan de 
learlingen wêr de les oer giet. Dêrnei wurdt it doel fan de les ferteld. Dêrnei giet de 
learkrêft mei de learlingen yn petear oer de ôfbylding en gean sy in tal lichemsdielen by 
lâns en jaan de Nederlânske en Fryske beneaming fan it lichemsdiel.

Stap 2 (5 minuten):
De learkrêft leit de opdracht út fan de les út. Wichtich is dat de learlingen oan de 
lofterkant fan de tekening de Nederlânske wurden delsette en oan de rjochterkant de 
Fryske wurden.

Stap 3 (30 minuten):
De learlingen meitsje de tekening of skilderij fan it lichem.



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 2:
Stap 4 (30 minuten):
De learlingen gean fierder mei de tekening of skilderij fan it lichem
As sy fragen hawwe oer de nammen fan de lichemsdielen yn it Frysk, it plak fan it 
lichemsdiel of hoe ‘t de namme skreaun wurdt yn it Frysk, kinne de learlingen har buorlju 
om help freegje of de learkrêft om help freegje. Mooglik kinne de learlingen in wurdboek 
brûke.

Stap 5 (10 minuten):
Opsjoneel litte de learlingen de tekeningen sjen en kin de learkrêft de tekeningen 
ophingje yn it lokaal.

Materialen

• Digiboerd (mei ôfbylding fan it lichem en romte om te skriuwen).
• Wurdboek 
• Foldwaande A3- en/of A4-papieren.
• Potleaden of pinnen. 
• Gom
• Mooglik kleurpotleaden.
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