
Wie ben ik?
Wat heb je nodig? 

Power Point presentatie 
Digibord in de klas
2x Pen en Papier
Timer

Stap 1
Maak een Power Point presentatie met

allemaal verschillende hondenrassen. Zoek
op Google minimaal 10 hondenrassen.

Kopieer een foto van het ras in je
presentatie. Zet onder elke foto de naam

van het ras, zie voorbeeld hieronder. 
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Stap 3
Laat beide groepen een hondenras kiezen. 

Deze moeten ze op het papier schrijven.
De andere groep mag dit niet zien.

Let op! Het ras mag niet meer aangepast
worden tijdens het spel. 

Stap 2
Open je Power Point op het digibord.
En verdeel de klas in twee groepen.

Geef beide groepen een pen en papier. 

Voorbeeld Power Point
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Moeilijker maken?
Gebruik meerdere hondenrassen, hoe

meer je er vindt hoe lastiger het wordt om
het juiste ras te raden.

Of vertel tijdens je presentatie wat over elk
hondenras, maar laat op het eind niet de

foto`s van de honden zien maar alleen de
namen. Dan moeten je klasgenoten goed

nadenken hoe elk ras eruit zag. Kan je gelijk
kijken of ze wel goed hebben opgelet!

Stap 4
Start de timer en Team 1 mag beginnen

met vragen. Team 2 mag alleen maar
antwoorden met "ja" of "nee". 

Stop de timer als het team het heeft
geraden en noteer de tijd van Team 1. 

Stap 5
Nu mag Team 2 raden. Start de timer en 

Team 2 mag beginnen met vragen. Team 1
mag alleen maar antwoorden met "ja" of

"nee". 
Stop de timer als het Team het heeft

geraden en noteer de tijd van Team 2. 

Stap 6
Het team met de kortste tijd heeft

gewonnen!

Wil je langer spelen?
Speel meerdere rondes.

Herhaal stap 3 tot en met 6 een paar keer.
 Het team dat de kortste tijd heeft krijgt een
punt. Wie de meeste punten aan het eind

heeft, heeft gewonnen. 
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