
Meartalige memes & GIFkes meitsje

Kategory Karren

Titel Meartalige memes & GIFkes meitsje - Meertalige memes & GIFjes maken -  
Creating multilingual memes & GIFs 

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare learlingen op in leuke wize mei it Frysk en oare (memme)talen 
yn de klasse dwaande te wêzen. Dit fergruttet it begryp en prestiizje fan oare talen.

Doelgroep Ûnderbou

Fak Taalfak: Ingelsk, Frysk, Nederlânsk, Frânsk, Dútsk
ICT

Doer In heale les/hiele les.
Link mei curriculum Kennis oer meartaligens yn it algemien
Talen Ingelsk, Frysk, Nederlânsk, Frânsk, Turksk, Tigrinya, Poalsk, Arabysk, ensfh.

Link mei FREPA
Bewustwêzen fan eigen talen en de talen yn it gebiet
Kennis oer talen yn Fryslân, Jeropa en de wrâld
Kennis oer kultureel ferskaat

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen en taalferliking

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1 (5 minuten):
De dosint leit de lesdoelen earst út mei de PowerPoint.
De dosint kin dan de opdracht útlizze, ek mei de PowerPoint.:

De opdracht is om trije memes te meitsjen:
- 1 Meme yn it Frysk 
- 1 Meme yn learlingen harren memmetaal (as dat ek Frysk is, dan kinne se Ingelsk of 
Nederlânsk kieze)
- 1 Meme is makke yn in oare taal, in taal dy’t se leare wolle.

Stap 2 (10 minuten):
De learlingen pakke harren laptops/computers. 
Dan leit de dosint út, mei de PowerPoint, hoe’t de learlingen en de memes meitsje kinne 
(sjoch PowerPoint). 

Stap 3 (15 minuten):
De learlingen geane oan ‘e slach mei de memes.

Stap 4 (5 minuten) 
De dosint leit mei help fan de Powerpoint opdracht 2 út: it meitsjen fan GIFkes. It is de 
bedoeling dat de learlingen de GIFkes yn it Frysk, of foar in diel yn it Frysk meitsje. Sy 
kinne earst ynspiraasje opdwaan op giphy.com. 

Stap 5 (15-20 minuten):
De learlingen geane oan ‘e slach mei de GIFkes en Memes. Sy litte de memes en GIFkes 
ek sjen oan inoar.



Kategory Karren

Materialen
•  PowerPointpresintaasje 1: Meartalige memes meitsje 
•  PowerPointpresintaasje 2: Fryske GIFkes meitsje
•  https://www.iloveimg.com/nl/meme-generator en www.giphy.com 

Tips

•  Besykje de learlingen safolle mooglik te stimulearjen om kreatyf te wêzen mei de 
opdracht, sadat it einresultaat echt leuk is om bygelyks oan freonen en famylje sjen te 
litten.

•  De dosint kin de  learlingen ek wat tiid fan tefoaren jaan om te ûndersykjen hokker 
talen se brûke wolle en hokker soarte memes it leukst wêze soene.
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