
 

Noord-en Zuidpool - Waar of Niet Waar?
Een korte quiz! Zijn deze stellingen over de Noord-en de Zuidpool nu waar of niet waar?

 Wat denk jij te weten over de twee polen? Wie verzameld de meeste goede antwoorden?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 

ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• 10 geprinte stellingen

• materiaal voor afbakenen van vakken (bijv. stoepkrijt)

• 2 x A4 bijlage WAAR en NIET WAAR

• voldoende A4-tjes met de sterren

Voorbereiding
Print de 10 A4tjes met de stellingen & antwoorden uit, je kunt deze dus dubbel vouwen en dan op elkaar (dicht) plakken. 

Print de A4tjes met sneeuwvlokken uit, dit zijn de kaartjes voor de punten. Print de bordjes voor de vakken 'waar' of 'niet 

waar' uit. Maak twee vakken (b.v. met krijt of lint) en plak de bordjes op een paal of hang ze met een touwtjes ergens aan op.

Hoe speel je dit spel?
Dit spel wordt met de hele groep tegelijk gespeeld. De spelleider leest een stelling voor. De kinderen moeten bepalen of deze 

stelling 'waar' of 'niet waar' is. Dit doen ze individueel. 

Als ze denken dat de stelling waar is, lopen ze naar het vak 'waar'. Als ze denken dat de stelling niet waar is, lopen ze naar 

het vak 'niet waar'. Als alle kinderen een vak hebben gekozen, leest de spelleider het goede antwoord voor. Alle kinderen die 

het goede vak hebben gekozen, krijgen van de spelleider een kaartje (de kaartjes met de sneeuwvlok erop, zie bijlage). Hierna 

gaan alle kinderen weer bij elkaar tussen de twee vakken in staan. Dan leest de spelleider de volgende vraag voor en de 

kinderen moeten opnieuw kiezen tussen 'waar' of 'niet waar'. Het kind (of de kinderen) die aan het einde van het spel de 

meeste 'goede antwoordkaartjes' hebben verzameld en dus het meeste aantal antwoorden goed hebben, is de winnaar van 

het spel! Als je het leuk vindt, zou je de winnaar een kleine prijs kunnen geven maar de eeuwige roem is natuurlijk ook een 

eer!

Tip
Het is handig om de stellingkaartjes en de twee bordjes om de vakken aan te geven te lamineren. Zo kun je het spel 

gemakkelijk meerdere keren en/of met meerdere groepen spelen. Je kunt ze eventueel ook op karton plakken voor meer 

stevigheid, maar als je een lamineermachine tot je beschikking hebt, is lamineren aan te raden.
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