Webstekwizer Frysk
In oersjoch fan apps en websiden mei ynformaasje oer de Fryske taal en meartaligens

-

SFBO
www.sfbo.nl Kennissintrum meartaligens jonge bern. Alle mooglike ynformaasje
oer meartaligens. Mei derop de digitale taalgroeimeter dêr’t filmkes oer de
taalûntwikkeling te sjen binne www.sfbo.nl/taalgroeimeter
Facebook www.facebook.com/Sintrum-Frysktalige-Berne-opfang-SFBO-

-

Taalweb Frysk
www.taalweb.frl Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy't Frysk skriuwe
wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat
oan fergees digitaal skriuwark oanbean.

-

Fryske akademy
www.fryskeakademy.nl Wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, skiednis en
kultuer. Facebook www.facebook.com/FryskeAkademy Twitter
www.twitter.com/FryskeAkademy

-

Mercator
www.mercator-research.eu/fy/ Mercator Europeesk Kennissintrum foar
Meartaligens en Taallearen. Makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket
meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. Facebook
www.facebook.com/MercatorResearch

-

Afûk
www.afuk.frl Alles oer de Fryske taal, kultuer mei derby it oanbod fan Fryske
boeken en Fryske kursussen. Facebook www.facebook.com/StichtingAfuk Twitter
https://twitter.com/afuk_ Insta https://www.instagram.com/stichtingafuk/

-

EduFrysk
www.edufrysk.nl Online learomjouwing fan de Afûk. Hjir binne ferskillende
pakketten dêr’t jo online mei leare kinne. Dat kin as jo in kursus folgje, dan fine jo
alle materialen út it boek, mar ek hûnderten teksten, lieten, fideo’s, ynteraktive
oefeningen en edukative games dêr’t jo it Frysk mei leare kinne.

-

Praat mar Frysk
www.praatmarfrysk.nl De Praat mar Frysk-kampanje is fierwei de leukste
kampanje fan Fryslân en bestiet al sûnt 2007. Mei de Praat mar Frysk-kampanje
wolle wy de wearde fan it Frysk en meartaligens sjen litte en it brûken fan it Frysk
stimulearje: op it wurk, yn 'e famylje, by freonen, op skoalle, online... Op alle
plakken dêr't taal brûkt wurdt!

-

Provinsje Fryslan
https://www.fryslan.frl/temas/kultuer-taal-en-underwiis_41843/
Ynformaasje oer de Fryske taal, kultuer en ûnderwiis.

Apps
-

Praat mar Frysk
https://apps.apple.com/nl/app/praat-mar-frysk/id910911908

-

Wat wurd it
https://apkpure.com/nl/wat-wurd-it/com.watwurd.it
Wurden sykje en fertale.

-

Gboard
https://apps.apple.com/us/app/gboard/id1091700242
Berjochten yn it Frysk type en werkenne.

-

Swiftkey
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=nl
Frysk toetseboerd foar dyn tablet as mobyl.

Online
-

Google translate
www.translate.google.nl/ Fan it Nederlânsk nei it Frysk.

-

Friese Firefox
www.mozilla.org/fy-NL/ Yn it Frysk it ynternet op! Mei 2x de faasje, ynboude
privacybeskerming en Mozilla der efter, is de nije Firefox de bettere manier om te
browsen.

Nijsgjirrich
-

Dingtiid
www.dingtiid.frl Stribjen nei in lykweardige rol fan de Fryske taal.

-

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/de-friese-taal It behâlden en
befoarderjen fan de Fryske taal.
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