
Lân fan taal 
Taaldans 

 

Voor de voorstelling 

U kunt het filmpje op schoolkade.nl bekijken met de gebaren die in de voorstelling worden 

gebruikt. Let op! Dit filmpje is alleen voor de leerkracht bedoeld. De leerlingen maken pas 

tijdens de voorstelling kennis met dit personage. 

De getoonde gebaren kunt u met behulp van de (onderstaande) woordenlijst aan de 

kinderen leren. 

Als extra opdracht kunt u de kinderen met elkaar laten communiceren zonder dat ze 
hiervoor hun woorden gebruiken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld (proberen te) communiceren 
over welke sport ze doen, wat ze na school gaan doen, wat ze in het weekend hebben 
gedaan, etc. Achteraf kunnen de leerlingen samen of klassikaal terugkoppelen of ze elkaar 
hebben begrepen en waar ze de woorden aan herkenden.  
U kunt een aantal van deze ontmoetingen voor de klas laten herhalen. 
U zou ook klassikaal vragen kunnen stellen waarop de leerlingen met gebaren antwoord op 
geven. 
 

 



Na de voorstelling 

 

Met de klas hebben jullie de voorstelling Lan fan taal beleefd. Jullie zijn op bezoek geweest 

in de drie gebieden van het Lan fan taal:  

Het stille water waar met handgebaren werd gepraat. 

Het magische bos waar met lichaamshoudingen werd gepraat (niezen, lachen etc) 

De woeste bergen waar door middel van emoticons verschillende emoties tot leven werden 

gebracht. 

Alle leerlingen hebben een paspoort gekregen met hier in een kaart 

van de volgende locatie van het Lan fan taal.  

Bespreek met de leerlingen de voorstelling. Wat hebben ze gezien, 

wat hebben ze onthouden? 

 

 

Dan kunt u de woorden en gebaren uit de voorstelling herhalen: 

Hallo/dag 

Binnen 

Honger 

Misselijk 

Koud 

Warm 

Rivier 

Bos 

Bergen 

Alsjeblieft 

Dankjewel 

Boos  

Blij  

Verdrietig 



Als je naar een nieuw land gaat moet je daar vaak een nieuwe taal voor leren. Een van de 

dingen die je daar bij kan helpen is een woordenboek. Misschien is er al een leerling die dit 

woord kent.  

U kunt een echt woordenboek laten zien. Dan komt u vast snel met de kinderen tot de 

conclusie dat de Lan fan taal gebaren niet in een gewoon woordenboek thuis horen. 

Samen met de leerlingen kunt u een eigen Lan fan taal woordenboek maken. 

Dit kunt u op verschillende manieren doen: 

 

Fotografie 

De kinderen kunnen in duo’s voor de klas een van de woorden uitbeelden en u maakt hier 

een foto van. 

De woorden kunnen er digitaal bij gezet worden of na het printen geschreven op gestempeld 

worden. 

Vervolgens kunt u de bladzijden samenvoegen tot een boek. 

 

 Tekenen 

Elke leerling gaat een eigen pagina voor het woordenboek maken. 

Ze mogen de voor en de achterkant gebruiken want als je omslaat 

in een boek zie je ook de achterkant. 

U kunt de leerlingen vrij laten in de woordkeuze of de woorden 

verdelen per leerling/groepje om zo verzekerd te zijn van een 

brede woordkeuze in het woordenboek. 

 

 


