ONLINE SPELLETJES SPELEN

Corona zorgt ervoor dat fysiek samenkomen niet zo makkelijk is...
Gelukkig bestaan er heel wat digitale mogelijkheden! Je kan online samenkomen om
te babbelen met elkaar maar je kan ook online samen spelletjes spelen!
Ben je hiervan niet op de hoogte? Geen probleem, hopelijk haal
je al enkele tips uit document en anders helpt je provinciale medewerker je graag
verder!

KAHOOT !
Met Kahoot! maak je makkelijk online een quiz. Iedereen met een smartphone
kan deelnemen via een code die je op de site aanmaakt. Geen zin om zelf een
kwis te maken? Er staan ook heel wat voorgemaakte quizzen op de site. Om
die te spelen moet je wel even een (gratis) account aanmaken.
ZELF EEN QUIZ MAKEN
Voor deze moet je zelf aan de slag. Je maakt een slideshow in Powerpoint of
een andere toepassing met daarin alle vragen. Tijdens het videobellen deel je
je scherm en het quizzen kan beginnen. Iedereen noteert zijn antwoorden en
stuurt die naar jou door via chat of mail.
Belangrijk: gebruik een applicatie waarmee je je scherm kan delen, zoals Skype,
Hangouts of Kosmi.
HINTS
Ook een leuke om samen te spelen via de webcam: Hints, het spel waarbij je
via gebaren duidelijk moet maken welk woord of woordcombinatie je
uitbeeldt, zonder daarbij te spreken.
Met verschillende standaardgebaren zoals aan je oorlel trekken (“klinkt als”) of
een aantal vingers omhoog steken (het aantal woorden) maak je duidelijk in
welke richting je moet zoeken
WIE BEN IK ?
Voor dit spel heb je wel een huisgenoot nodig. Die hangt een post-it of een
kaartje op je voorhoofd met daarop een voorwerp of de naam van een
bekende persoon. Via de webcam stel je vragen aan je vrienden om zo te
raden wie of wat je bent.

EEN AANTAL WEBSITES VOOR ONLINE SPELLETJES
nl.boardgamearena.com/gamelist
staan ook vaak filmpjes met uitleg spel bij (soms in het Engels, sommige ook in het
Nederlands) vb. sechsnimmt (Take 5), Carcasonne, Perudo, ...
tabletopia.com
Engelse site
Tekenspel Skribble.io
Spelomgeving is in het Engels maar je kan privé kamer maken met je eigen
woorden. Aantal deelnemers: 3-12 spelers - Tijdsduur: korte rondes van 10 à
20 minuten - Contact via videocall: niet persé nodig
Tekenspel Online drawing games
Spelomgeving is in het Engels maar je kan privé kamer maken met je eigen
woorden > iets meer ‘spelvariaties’ mogelijk dan bij Skribble
Spionagespel Spyfall.app
spelomgeving volledig in het Engels - Aantal deelnemers: 4-10 spelers
Tijdsduur: rondes van 10 minuten contact via videocall
Associatiespel codenames.game
https://codenames.game/
Aantal deelnemers: 2 teams van 2 of 3 spelers - Tijdsduur: half uurtje per spel
Contact via videocall: niet persé nodig
Woordenmakerspel Wordfeudonline.nl of app smartphone
Aantal deelnemers: 2 spelers - Tijdsduur: tijdloos, je doet je volgende zet
wanneer je wil
Smartphone apps
Uno, De slimste mens, Rummikub…
Speel - WAI-NOT (wai-not.be) => zeer toegankelijke site (misschien niet echt
geschikt voor samen online te spelen maar biedt wel zeer toegankelijke online
spelletjes)

