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Kategory Karren
Titel Natuer yn de Alde Feanen - Natuur in de Alde Feanen - Nature in the Alde Feanen

Doelstelling
Mei dizze aktiviteit leare de learlingen oan de hân fan in spultsje oer in ekosysteem in 
harren eigen provinsje. Dêrmei leare sy biologyske begripen en wreidzje sy harren Fryske 
wurdskat út. 

Doelgroep Ûnderbou

Fak Taalfak: Frysk
Saakfak: Biology

Doer 1 les
Link mei curriculum Ferbûn oan tema natuer/ekosysteem
Talen Frysk

Link mei FREPA Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing
Kunde oer talen yn Fryslân

Feardichheden Harkje, lêze, prate
Teoretyske 
ûnderbouwing CLIL, translanguaging

Beskriuwing 
aktiviteit

1. Yntroduksje (5 min)
Lesdoelen beneame, tema ynliede.
Dosint lit de folder (te finen by ‘Materialen’) sjen oan de klasse (op in digiboerd is it 
meast ideaal) en freget oan de learlingen oft sy wol ris yn de Alde Feanen west hawwe of 
yn in oar(Frysk) bosk/park. De dosint kin dêrnei freegje oan de klasse oft sy dan it leafst 
kuierje, fytse of kanofarre wolle soenen. Dat is yn prinsipe in CLIL les, dus de fiertaal fan 
de les kin yn it Frysk wêze, mar de dosint kin der ek foar kieze om allinne guon termen 
yn it Frysk te dwaan. 

2. Kearn
Spontane ferkenning (5 min)
Fan de Alde Feanen hat de dosint ferskeine folders meinommen dêr’tsto ferskeine 
rûtes mei dwaan kinst: de kuierrûte, de fytsrûte of de kanofarrûte. Op alle rûtes 
komsto ferskeine fegetaasje en bisten tsjin. De learlingen kinne mei-inoar prate oer de 
ynformaasje en de flora en fauna dy’t yn dy faze oanbean wurde.
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Utlizze oer it ekosysteem (10 min)
De dosint giet koart yn op de beginings fan de learlingen, wêrby de dosint ek de link 
mei in ekosysteem beneamt: in systeem mei libjende organismen dy’t mei-inoar en mei 
harren omjouwing yn wikselwurking stiet. De Alde Feanen is dus in ekosysteem.
Guon faktoaren hawwe dêr ek ynfloed op, sa as bisten. Dat binne libjende organismen of 
biotyske faktoaren. Der binne ek saken as de timperatuer, it waar en it wetter dy’t wichtich 
binne yn in ekosysteem: dat binne net-libjende faktoaren en dus de abiotyske faktoaren. 
Biotysk is dus ûnder ynfloed fan libjende organismen en abiotysk betsjut net-libjend. 
Yn in ekosysteem hinget dus fan alles fan inoar ôf; wy kinne dat dúdlik sjen yn 
fiedselstringen. Wannear’t dy string ferbrutsen wurdt troch te min fiedsel, dan wurdt 
de balâns fersteurd, wêrtroch der problemen ûntsteane. In foarbield fan in fiedselstring 
is it folgjende: planten binne de earste stap yn in fiedselstring: sy wurde opiten troch 
herbivoaren, sa as in rûpse. Dy wurdt wer opiten troch in fleisiter, yn dit gefal in 
blaumieske. Dat wurdt úteinlik opiten troch in gruttere fleisiter: yn in ekostysteem as de 
Alde Feanen is it faaks in rôffûgel. 

De opdracht (20 min)
De dosint ferdielt de klasse yn groepkes fan twa. Alle duo’s krije twa folders (nei kar), 
dus sy krije in kuier-, fyts- of kanofarfolder en beide learlingen yn it duo sille no sels de 
rûte yn syn/har folder folgjen. By dy rûte sykje sy 5 wurden dy’t te krijen hawwe mei it 
ekosysteem fan de Alde Feanen. Dat kinne bygelyks plaknammen wêze, bistennammen 
of boaiemsoarten. De wurden dy’t de learlingen opsykje moatte, sette sy dêrnei oere nei 
it Frysk en by dy wurden sykje de learlingen ek plaatsjes op op Google. Nei’t de beide 
learlingen yn it duo dat dien hawwe, riede sy mei-inoar hokker wurd by hokker plaatsje 
heart. As guon groepkes earder klear binne, dan kinne sy in oar duo harren plaatsjes en 
wurden riede litte. 

3. Ofslute (10 min)
De dosint stelt in tal fragen oan de ferskeine groepen dy’t dwaande west hawwe mei de 
rûtes. De dosint lit harren gearwurkje, troch de fragen yn de groepen te bepraten. Hjir 
krije sy eefkes de tiid. Dêrnei beprate wy klassikaal de befinings fan de learlingen en wat 
it belang is fan in ekosysteem. 

Materialen
•  Kuierfolder
• Fytsfolder
•  Kanofarfolder
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https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/Wandelfolder-Alde-Feanen.pdf
https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/Fietsfolder-AldeFeanen.pdf
https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2021/02/kanofolder-alde-feanen.pdf

