Talen op televisie
Categorie

Keuzes

Titel

Talen op televisie - Talen op tillefyzje - Languages on TV

Doelstelling

Met deze activiteit maken de leerlingen op speelse wijze kennis met (vreemde) talen,
minderheids- en meerderheidstalen.

Groep(en)

Onderbouw middelbare school

Vak

Taalvakken

Duur

10 minuten in de les, 45 minuten thuis (huiswerkopdracht)

Link met curriculum

Kennis over meertaligheid algemeen
Taalbewustwording

Talen

Engels, Fries, Nederlands en andere talen

Link met FREPA

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

Vaardigheden

Luisteren, schrijven

Theoretische
onderbouwing

Taalbewustzijn
Stap 1
De docent stelt vragen ter introductie, bijvoorbeeld: “Hoeveel talen denken jullie
dat er op de Nederlandse tv gesproken worden op een dag?” en “Hoe zorg je dat
televisieprogramma’s voor iedereen toegankelijk zijn?”. Dan legt hij de opdracht uit (zie
stap 2).
Stap 2
De leerlingen spelen thuis het televisiespel.

Beschrijving
activiteit

Het televisiespel:
•	Begin op een willekeurige zender.
•	Zodra je een andere taal hoort dan het Nederlands, zap je naar de volgende zender.
Dit kan al gebeuren bij maar 1 woordje in een andere taal.
•	Speel dit spel 15 minuten. Schrijf op:
- bij welke zender je uiteindelijk bent gekomen
- welke talen je bent tegengekomen
- hoe vaak die talen zijn gebruikt.
•	Als je niet weet welke taal het is die je hoort, zet dan neer “overig”
Stap 3:
De leerling heeft nu twee lijsten. Een met hoeveel zenders hij heeft bekeken, de andere
met de talen die hij tegen is gekomen. De leerling maakt een ranglijst van welke talen hij
tegen is gekomen. De taal die je het vaakst tegen bent gekomen, staat op nummer 1.

Talen op televisie
Categorie

Beschrijving
activiteit

Keuzes
Stap 4
De leerling schrijft een korte hypothese waarin hij de antwoorden op de volgende
vragen verwerkt:
-	Wat is een meerderheidstaal?
-	Wat is een minderheidstaal?
-	Wat is een voorbeeld van een meerderheidstaal?
-	Wat is een voorbeeld van een minderheidstaal?
-	Waarom denk je dat de taal die op nummer 1 staat het vaakst voorkomt?
De leerling levert de geschreven stukken in bij de docent.

Materialen

•	Televisie met afstandsbediening
•	Pen en papier

