Activiteit 1. 'Quiz-Quiz-Ruil'
Benodigdheden: Printblad met de vraag-&-antwoord kaartjes.
Tijd: Ongeveer 45 minuten
Doelstellingen:
• Nieuwe informatie uit de drie filmpjes verwerken.
• Doordat de kinderen elke vraag tenminste één keer moeten uitleggen, zullen ze een groot
deel van de nieuwe informatie uit de drie filmpjes daadwerkelijk leren.
Activiteit:
1. Print de bladen met de vraag/antwoord kaartjes en knip de kaartjes uit. In totaal zijn er 13
kaartjes. Heb je meer dan 13 spelers dan komt er voor elke extra speler een kaartje dubbel in
het spel.
2. Zoals je ziet staat er op elk kaartje een vraag, en direct daaronder het antwoord op die vraag.
Lees alles wat er op het kaartjes staat (vraag EN antwoord.) Zoek nu een vrije speler en stel
de vraag van jouw kaartje. De medespeler geeft zo mogelijk antwoord of geeft aan het
antwoord niet te weten. Jij reageert hierop en vult zo nodig het gegeven antwoord aan met
de hulp van het beschreven antwoord op je kaartje.
3. Nu stelt je medespeler jou de vraag op zijn kaartje. Jij probeert die vraag te beantwoorden en
luistert naar de aanvulling. Zet een vinkje in je tabel. (zo heb je het overzicht en weet je of je
alle dertien vragen wel hebt gehad.)
4. Wissel van kaartje. Met de nieuwe vraag ga je weer op zoek naar een vrije speler.
Tip 1. Laat de kinderen de filmpjes thuis al kijken en toon ze een tweede keer in de les. De informatie
is behoorlijk lastig, de herhaling zal bijdragen tot meer begrip van de inhoud.
Tip 2. Speel na een week nog eens dezelfde quiz-quiz-ruil. Bespreek achteraf -welke vragen wisten de
kinderen nog feilloos? -Bij welke vragen hadden ze hulp nodig bij het antwoorden? -Waar zou dit aan
liggen? -Hoe kan het dat er verschillen zijn? Is degene die de meeste vragen nog feilloos kon
beantwoorden ‘slimmer’? (antwoord: dat is niet zo te concluderen. Wel kan worden gesteld dat de nieuwe informatie
van de filmpjes over de werking van de hersenen, waarschijnlijk makkelijker kon landen in zijn/haar brein omdat die nieuwe
informatie helder aansloot bij de al aanwezige kennis in zijn/haar brein.)

Let op! Om het bestand ‘QuizQuizRuil’ te kunnen downloaden heb je een site-wachtwoord nodig. U
kunt dit wachtwoord kopen onder het kopje ‘bestellen’ op www.vanondertotbovenwijs.nl
Kosten: € 40,-
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