STELLINGENSPEL
Categorie
Titel
Doelstelling

Groep(en)
Vak

Keuzes
Stellingenspel – Stellingenspel – Discussing game
Leerlingen kiezen of zij het eens of oneens zijn met Drentse
stellingen. Ze leren hun mening te formuleren over
uiteenlopende onderwerpen en vergroten hun woordenschat in
het Drents.
Middenbouw
Taal(en) algemeen
Drents (Taal)
Wereldoriëntatie
45 minuten
Taalbeschouwing
Wereldoriëntatie
Drents, Nederlands
Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving
Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw)
Luisteren, spreken
Taalbewustzijn/language awareness, taalvergelijking

Duur
Link met
curriculum
Talen
Link met
FREPA
Vaardigheden
Theoretische
onderbouwing
Beschrijving
Stap 1 – Voorbereiding
activiteit
Print de stellingen van Werkblad 1 (of andere van Stellingen en
vragen | NOS Jeugdjournaal) uit. Leg uit dat de leerlingen
stellingen in het Drents te horen krijgen en moeten kiezen of ze
het met de stellingen eens of oneens zijn. De leerlingen die het
eens zijn met de stelling gaan aan de ene kant van de klas staan,
de leerlingen die het oneens zijn aan de andere kant.
Stap 2 – Het spel spelen
Lees één voor één een stelling voor. De leerlingen gaan aan een
kant van de klas staan, afhankelijk van of zij voor of tegen zijn.
Geef de leerlingen even tijd om te overleggen (in het Drents of
Nederlands) en vraag een aantal leerlingen waarom ze het eens
of oneens zijn met de stelling.
Stap 3 – Nabespreking
Vraag de leerlingen of zij het Drents moeilijk te begrijpen
vonden of niet. Bespreek ook hoe zij het spel zelf vonden.

Materialen

Werkblad 1, of stellingen van Stellingen en vragen | NOS
Jeugdjournaal, vertaald in het Drents.

Werkblad 1 – STELLINGENSPEL
Drents
Energiedraankies moet
verboden worden.
Grunn moet onbewoonbaor
verklaord worden.
Donald Trump döt het schier as
president.
Gevangenen moet een asielhond
of –kat kriegen um veur te leren
zörgen.
Alle kinder zunder breurties of
zussies moet een hoesdier
kriegen.
Der moet aparte schoelen
komen veur jochies en wichies.
Snoepreclaome moet verboden
worden.
Tiedens een gesprek moej nooit
an je tillefoon zitten.
Elkenien moet vegetariër
worden.
Hoeswark moet verboden
worden.

Nederlands
Energiedrankjes moeten verboden
worden.
Groningen moet onbewoonbaar verklaard
worden.
Donald Trump doet het goed als president.
Gevangenen moeten een asielhond of -kat
krijgen om voor te leren zorgen.
Alle kinderen zonder broertjes of zusjes
moeten een huisdier krijgen.
Er moeten aparte scholen voor jongens en
meisjes komen.
Snoepreclames moeten verboden worden.
Tijdens een gesprek moet je nooit aan je
telefoon zitten.
Iedereen moet vegetariër worden.
Huiswerk moet verboden worden.

