Digitaal actief!
kant-en-klare digitale activiteiten

Creatief
Laat je creativiteit de vrije loop!

CREATIEF

Thema: Muziek
Duur: 1 uur (zelf te bepalen)
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: In deze Youtube-video krijg
je uitleg over hoe je een rap maakt over
corona en bij de omschrijving van de video
vind je ook een beat waarop je dit kan
uitproberen. Succes!
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=NCKr
D0tm9ho
Benodigdheden:
Laptop, tablet of smartphone, papier en
pen, een record app (om de rap op te
nemen als je dit wil)
Thema: Tekenen
Duur: 15 minuten (zelf te bepalen)
Leeftijd: 5-99 jaar
Beschrijving: Deze gratis online tekentool
van Google Creative Lab is zeer slim want
jij tekent iets en hij raadt wat jij hebt
getekend. Je kan online 'Pictionary' met
jezelf spelen! Tekenen was nog nooit zo
makkelijk! Tip: je kan hiermee ook
kleurplaten maken.
Link: https://www.autodraw.com/
Benodigdheden: Smartphone, tablet of
computer (eventueel een computermuis)
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CREATIEF

Thema: Muziek
Duur: Zelf te bepalen
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Via deze gratis muziektool
van Google kan je je eigen liedjes maken
op allerlei manieren! Via de ‘song maker’
(tweede link) kan je een tekening
omtoveren tot een liedje.
Link:
https://musiclab.chromeexperiments.com/
en
https://musiclab.chromeexperiments.com/
Song-Maker/
Benodigdheden: Smartphone, tablet of
computer (eventueel een hoofdtelefoon)

Thema: Tekenen
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Deze creatieve papa leert
zijn kinderen tekenen en post de filmpjes
op YouTube. Leer samen met hen hoe je
super mooie tekeningen maakt!
Link:
https://www.youtube.com/user/ArtforKids
Hub
Benodigdheden:
Smartphone, tablet of computer
Stiften of kleurpotloden
Papier
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CREATIEF

Thema: Green screen
Toveren met iets groens!
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Heb je een groen doek, een
groen t-shirt of ergens een groene muur?
Dan kan je toveren! Want als je op een
smartphone of tablet de gratis app
‘Chromavid’ downloadt, kan je alles wat
groen is door iets anders veranderen. Dit
levert leuke foto’s en filmpjes op!
Link: https://chromavid.com/
Benodigdheden:
Smartphone of tablet,
een groen papier, groen t-shirt, groene
muur of andere groene accessoires.
Thema: Stop Motion
Maak samen een stop motion filmpje!
Tijd: minimum 30 minuten
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: Wil je graag samen aan de
slag gaan met je kind rond media, maar heb
je nood aan inspiratie? Dan is een stop
motion filmpje maken een leuk idee! Een
stop-motion filmpje is een filmpje dat
bestaat uit allemaal achter elkaar
geplaatste foto’s.
Link:
https://www.medianest.be/maaksamen-een-stop-motion-filmpje
Benodigdheden:
Tablet of smartphone
Een statief voor je tablet of smartphone
(kan je ook zelf maken)
Een app als Stop Motion Studio (iOS en
Android)
Een tof decor/achtergrond
Figuurtjes
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Skills oefenen
Ben jij al een echte computerkrak? Level up en oefen je skills hier!

SKILLS

Thema: Typ-oefeningen
Duur: Kort (Zelf te bepalen)
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: Een spelletjes website met
verschillende leerrijke thema’s waaronder
Typen. Er zijn 17 typ-spelletjes met
variërende moeilijkheidsgraden.
Link:
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/
typen/index.htm
Benodigdheden: Computer (Als je een
adblocker op je computer hebt, kan je deze
even uitschakelen voor de site of 30
seconden wachten per spelletje.)
Thema: Programmeren/coderen
Duur: Verschillend en zelf te bepalen
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Op deze leuke techblog post
CoderDojo uitdagende challenges voor
kinderen en jongeren rond programmeren,
codes maken en wetenschap. Test de
verschillende challenges eens uit!
Link:
https://www.coderdojobelgium.be/nl/tech
blog?fbclid=IwAR3fvPoW7WEyIEZnTWEoV
WHeFN7Yfb2vMEzVgjRDpPh93HrBBnKFkY
QHdeo
Benodigdheden: smartphone, tablet of
computer (sommige uitdagingen vereisen
meer materiaal)
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Geniaal digitaal
Hoe mediawijs ben jij? Test hier je kennis!
Thema: Reclamewijsheid
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Je mag hier je eigen
reclameposter maken. Kies wat je wil
verkopen, aan wie en hoe!
Link:
http://reclamewijs.ugent.be/kermis/wordreclamemaker
Benodigdheden: smartphone, tablet of
computer

MEDIAWIJS

Thema: Internetpret
Duur: 20 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Verken op een speelse manier
de online wereld en leer risico’s herkennen.
Bezoek de verschillende werelden en wordt
een cyberheld!
Link:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/
nl_be/interland
Benodigdheden: Smartphone, tablet of
computer met internetverbinding

Thema: Mediawijsheid oefenen
Tijd: Zelf te bepalen
Leeftijd: 9-14 jaar
Beschrijving: Meer dan ooit zijn we online en
is er nood aan mediawijsheid. Aan de hand van
de werkblaadjes van de Schaal van M kan je
thuis verder aan de slag gaan met mediawijze
thema's. Los opdrachten rond TikTok,
cyberpesten, nepnieuws, etc op door het
bekijken van filmpjes.
Link:
https://www.deschaalvanm.be/pagina/voorthuis-werkblaadjes
Benodigdheden:
Een
apparaat
met
internetverbinding om de filmpjes te bekijken,
werkblaadjes (voorzien in de link) en een pen.
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MEDIAWIJS

Thema: Quiz
Tijd: Zelf te bepalen
Leeftijd: 9-99 jaar
Beschrijving: Caspargame site geeft vele
vragen onderverdeeld in verschillende media
en computer gerelateerd thema’s. Zo kan je
een heuse mediawijze quiz organiseren! Je
speelt dit spel minimaal met 2 teams. Het kan
handig zijn om een onafhankelijke spelleider
aan te duiden die de vragen voorleest, maar
dat is geen must.
Link: https://www.caspargame.eu/nl/cards
Benodigdheden: Computer of tablet met
internetverbinding om de vragen te lezen en
pen en papier om eventueel de antwoorden op
te noteren.

Thema: Social media Bingo
Tijd: 30 min
Leeftijd: 10-16 jaar
Beschrijving: Deze kant-en klare bingo maakt
termen zoals sexting bespreekbaar.
Link:
http://www.lidk.be/blok/library/uploads/67/Li
dK_SocialMediaBingo.pdf
Benodigdheden: Uitgeprinte bingokaarten en
woorden
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Sociaal digitaal
Bij jij een Instagrammer of toch eerder een YouTuber? Wees sociaal digitaal!

SOCIALE MEDIA

Thema: Spelletje
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: Schrijf een paar apps of sociale
media platformen op en knip deze in kaartjes.
Overloop alle woorden en steek ze in een
zakje. Laat nu iemand een woordje trekken en
beschrijven/uitbeelden. De rest raadt wat het
woord is!
Link: /
Benodigdheden:
Een schaar, papier, pen en een zakje.

Thema: Spelletje
Duur: 30 minuten
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: Een digitale twist op een
spelklassieker. De pretchat van Medianest is
een waarheid/durven/doen spel waar alles in
thema van de online wereld staat. Je kan de
kaartjes afdrukken en spelen, maar je kan
natuurlijk ook je eigen kaartjes maken!
Link: https://assets.medianest.be/201710/medianest_pretchat_def.pdf
Benodigdheden:
Eventueel een printer, schaar, papier en
stiften/pennen.
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SOCIALE MEDIA

Thema: Tik Tok wie is daar?
Tijd: Zelf te bepalen
Leeftijd: 6-99 jaar
Beschrijving: Je vindt er de nodige uitleg
omtrent TikTok maar ook tips, een kans om
een debat te houden, quiz en opdracht die je
samen met een groep kan doen.
Link:https://www.deschaalvanm.be/pagina/ti
ktok-wie-daar
Benodigdheden: Computer of tablet met
internetverbinding, een apparaat met de
TikTok app en pen en papier om eventueel de
quiz antwoorden op te noteren.

Thema: Youtube
Tijd: 5 minuten
Leeftijd: 10-99 jaar
Beschrijving: In deze video beschrijven ze
enkele tips en tricks waarmee je je youtube
kanaal en video’s er beter kan laten uitzien
voor toekomstige volgers.
Link:
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=300&v=3udyaXlMsf0&feature=emb_logo
Benodigdheden:
Een
apparaat
met
internetverbinding waar je Youtube op kan
kijken.
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SOCIALE MEDIA

Thema: Offline spelletje in teams!
Tijd: 45 minuten
Leeftijd: 14-99 jaar
Beschrijving: Een spelletje met heel wat leuke
doe-opdrachten op sociale media.
Ieder team trekt twee kaartjes: een met een
social-mediakanaal en een met een thema.
De bedoeling is dat ieder team rond het thema
dat ze getrokken hebben een doldwaze foto of
filmpje maakt. Een Instagramfoto over piraten
bijvoorbeeld, of een TikTok filmpje over de
Tour de France. Laat jullie creativiteit de vrije
loop! Na afloop van de activiteit leggen jullie
alles samen op tafel, voila een heel nieuwe
eigen sociale media pagina!
Link: /
Benodigdheden:
Fototoestel
en/of
smartphone, accounts op sociale media,
kaartjes met logo's van sociale media en
kaartjes met thema's (gemakkelijk zelf te
maken)
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