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Spel met stellingen
Verdeel het klaslokaal in een linkerkant en een rechterkant.
Lees onderstaande stellingen voor. De leerlingen kunnen
kiezen of ze het eens (links) of oneens (rechts) met de
stelling zijn. Een aantal leerlingen kunnen de scores
(aantal eens en oneens) bijhouden en dit later verwerken in
een klein klasonderzoekje.
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Op de klasse möt alman vriej wean um eer eagn sproake
te loatn heurn!
Ik zol geern mear les kriegen in 't plat.
Ik wil geern meer lessen oaver de geschiedenis van
miene streake.
Ik veend ( of acht) veiligheid vuurnamer as vriejheid.
Alman mag zölf weetn woo dat d'r oet zöt op de klas.
Iedern school möt nen deender hebn
Keander möt zölf eer leraar meugn oetzeukn.
In de klas moet iedereen altijd vrij zijn om eigen taal te spreken.
Ik zou graag vaker les krijgen in het plat.
Ik wil graag meer lessen over de geschiedenis van mijn streek.
Ik vind veiligheid belangrijker dan vrijheid.
Iedereen mag zelf weten hoe hij/zij eruit ziet in de klas.
Elke school moet een politieagent hebben.
Kinderen moeten zelf hun leraar kunnen kiezen.
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Verhalen over vrijheid voordragen
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Pak de Wiesneus erbij. Hierin staan een aantal
vrijheidsverhalen. Wie kan het beste voorlezen in de
streektaal? En waarom kan deze persoon dit zo goed?
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Ken je mensen die leven/hebben geleefd in oorlog?
Wat zijn hun verhalen? Waarom is het belangrijk om
deze verhalen door te geven?
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Vrieheaid!
Skrief ’n kort verhaal oawer vrieheaid.
- Hoe viert ieleu biej oe in de buurt vrieheaid?
- Wat doot ieleu dan met mekaar?
Prebeer in ’t Tweants te skrieven, mar as ’t nich wil, is dat nich
zo slim. Dan skrief iej mooi verdan in oene eagen sproake.
Tip: kiek ok mar in de Wiesneuze vuur aandere weure in ’t
Tweants.
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Colofon
Deze lesbrief hoort bij de Wiesneus 2020. Meer informatie over de Wiesneus 2020 is te vinden via
www.wiesneus.nl
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Deze les is ontwikkeld door de IJsselacademie. Ontwikkeling hiervan is mogelijk gemaakt door de
provincie Overijssel.
Meer educatief materiaal over streektaal, streekcultuur en streekgeschiedenis is te vinden op het
educatieplatform educatie.mijnstadmijndorp.nl.
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