Spelletjes die je kan spelen via videocontact
•
•
•

Galgje
Zeeslag: iedere speler heeft zijn eigen kaart
Hebben beide spelers hetzelfde spelletje. “Wie-is-het?” Bijvoorbeeld? Dan kan je elk je eigen speelbord nemen en de vragen stellen via de computer zoals gebruikelijk
• Online spelletjes die je met twee spelers kan spelen.
• Gebruik het whiteboard in Zoom. Daarop kunnen beide spelers tekenen:
- Maak-er-iets-van
		
Speler 1 zet een krabbel of figuurtje op het whiteboard en speler 2 moet er iets van maken
		
door er dingen bij te tekenen (van een rondje een gezichtje maken, een zon, een lieveheers		beestje etc)
		
Speler 1 zet een streep, stip of tekent een figuurtje, speler 2 tekent er wat aan, speler 1 tekent er
		
weer wat aan. Wat wordt het?
- Boter-kaas-en-eieren
- Raad-je-het?
		
Speler 1 neemt een dier/voorwerp in gedachten en stelt vragen waarop de ander met ja/nee kan
		
antwoorden. Non-verbaal antwoorden kan door het tekenen van een plusje of minnetje voor
		ja/nee.
- Pictionary
- Kamertje-verdelen
		
Zet 4x4 punten op het whiteboard. Om beurten trekken de spelers een horizontaal of vertikaal
		
streepje tussen 2 punten. Elke keer dat je een vakje helemaal kan sluiten heb je een ‘kamertje’
		
gewonnen en markeer je dat vakje met de letter van je naam of met een stip in eigen kleur.
Non-verbale spelletjes videocontact
• Uitbeelden
Om beurten iets uitbeelden (dier/handeling/beroep) en raden wat het is (antwoord
opschrijven of tekenen op het whiteboard).
• Liplezen
Spreek een categorie af (dier/kleur/naam/voorwerp-uit-de-keuken etc) en spreek het
uit zonder geluid. Kan de ander het raden?
• Kleuren / letter
De ene speler toont een kleur (gekleurd potlood, streep op het whiteboard) en beide
spelers zoeken zo snel mogelijk iets in de kamer met de juiste kleur. Wie toont het
voorwerp als eerste?
• Geluiden
Een speler maakt buiten beeld een geluid met een voorwerp (knisperen blaadje, voorwerp dat tikt of
rinkelt) en de andere speler raadt welke geluid het is.

•

Maak samen een hoorspel.
Tegen verveleritis
In dit boekje voor kinderen staan leuke tips voor kinderen die zich vervelen (blz 13).
Maak samen met de ander een verveel-je-nietjes pot.
Google eens op activiteiten bingo of beweegbingo (bv op deze site).
Bedenk samen leuke dingen voor een activiteiten bingo.
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