
Talen op tillefyzje

Kategory Karren
Titel Talen op tillefyzje - Talen op televisie - Languages on TV

Doelstelling Mei dizze aktiviteit kommen de learlingen op boartlike wize yn ‘e kunde mei frjemde 
talen, minderheids- en mearderheidstalen. 

Doelgroep Underbou
Fak Taalfakken
Doer 10 minuten op skoalle, 45 minuten thús (húswurkopdracht) 

Link mei curriculum Kennis oer meartaligens algemien 
Taalbewustwurding

Talen Frysk, Ingelsk, Nederlânsk en oare talen

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

Feardichheden Harkje, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1
De dosint stelt fragen as yntroduksje, bygelyk:s “Hoe folle talen tinken jim dat der op de 
Nederlânske tillefyzje praat wurden op ien dei?” en “Hoe makkesto tillefyzjeprogramma’s 
toegankelijk foar eltsenien?”  Dan leit de dosint de opdracht út (sjoch stap 2). 

Stap 2
De learling docht it tillefyzjespultsje. 

It tillefyzjespultsje:
•  Begjin op samar in stjoerder.
•  Sagau dy in oare taal dan it Nederlânsk heart, zapst do nei de folgjende stjoerder. Dit 

kin al barre by 1 wurdsje yn in oare taal.
• Boartsje dit spul 15 minuten. Skriuw op:
 - by hokker stjoerder do út komst
 - hokker talen do tsjinkommen bist
 - hoe faak die talen brûkt syn
•  Asto net wit hokker taal do hearst, skriuw dan op: “oars”.

Stap 3
De learling hat no twa listen. Ien mei nei hoefolle sinders hy sjoen hast, de oare mei de 
talen dy’t hy tsjinkommen is. Hy makket in ranglist fan hokker talen hy tsjinkommen is. 
De taal dy’t hy it faaks tsjinkommen is, stiet op nûmer 1.



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 4
De learling skriuwt in koarte hypotese wêr hy antwurden jout op de folgjende fragen:
• Wat is in mearderheidstaal?
• Wat is in minderheidstaal?
• Wat is in foarbyld fan in mearderheidstaal?
• Wat is in foarbyld fan in minderheidstaal?
• Wêrom tinkst datst de taal dy’t op nûmer 1 stiet it faakst foarkomt?

De learling stjoert de listkes en antwurden nei de dosint.

Materialen • Tillefyzje mei ofstânsbetsjinning 
• Pin en papier
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