Uilenquiz
Test je kennis over uilen!
Groep
Deze quiz is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8.
Introductie en instructie voor de leerkracht
Met deze quiz testen de kinderen hun kennis over de uilen in Nederland.
Weet jij van welke uilensoort het geluid gebruikt wordt voor griezelfilms? En
wat is de grootste uilensoort die we in Nederland in het wild kennen? Na
deze quiz weten de kinderen het allemaal!
Kerndoel
Deze quiz past bij kerndoel 41. De leerlingen leren over de bouw van planten,
dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
Doel
Deze quiz laat de kinderen kennismaken met de verschillende soorten uilen
die ons land rijk is. Het vraagt naar verschillen en overeenkomsten en kan
goed gebruikt worden als introductie bij een les of project over uilen.
Tijd
Het afnemen van deze quiz met 15 vragen duurt ongeveer 1o minuten.
Voorbereiding en benodigdheden
Deze quiz is gemaakt met het programma Kahoot. Om deze quiz te kunnen
spelen heeft de quizleider een computer en een digi- of smartboard nodig.
Op dit scherm zullen de vragen en antwoordmogelijkheden verschijnen. De
kinderen hebben een ipad, laptop, chromebook of smartphone nodig om
antwoord te kunnen geven.
Voor de leerkracht
U kunt deze quiz gebruiken ter afsluiting van een project over uilen of
vogels. Het kan ook dienen als introductie van een project of les waarin uilen
een rol spelen.
Kahoot is een website waarmee je quizzen kunt maken. U hoeft geen
bijzondere programma’s te downloaden. Het enige dat u nodig heeft is
toegang tot het internet.
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Om de uilenquiz te starten moet u als leerkracht deze link aanklikken:
https://play.kahoot.it/#/k/ab45ec25-5a47-4ce2-97ef-5587ebac0fe8
U komt dan op de site van de quiz. Druk dan op de paarse knop met ‘play’.
Op het volgende scherm moet u op ‘start now’ klikken. Dan komt u bij het
beginscherm van de quiz. Als het goed is ziet u dan het volgende scherm:

Deze code moeten de
kinderen invullen
wanneer ze op de site
www.kahoot.it komen.

Wanneer u bij dit scherm bent zet u het digiboard of smartboard aan zodat
de kinderen mee kunnen kijken. Vervolgens geeft u de kinderen de opdracht
om met hun device (ipad, laptop, o.i.d.) naar www.kahoot.it te gaan. De
kinderen krijgen dan een soortgelijk scherm te zien waarin gevraagd wordt
naar een ‘Game Pin’. Dit is een code die dikgedrukt bovenaan uw scherm
staat. De kinderen vullen die code in op hun eigen device. Vervolgens vraagt
Kahoot aan de kinderen om een nickname. Laat de kinderen hun eigen naam
invullen.
Wanneer de kinderen hun naam hebben ingevuld kunt u dit gelijk zien op uw
eigen scherm. De namen van de kinderen verschijnen dan in beeld.

Hier ziet u de namen
van de kinderen die mee
doen aan de quiz.
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Wanneer alle kinderen op uw scherm staan kunt u op start klikken. De quiz
gaat beginnen!
Op uw scherm verschijnt de vraag met de vier verschillende
antwoordmogelijkheden:

De kinderen zien alleen de antwoordmogelijkheden. Ze hebben 30 seconden
de tijd om het juiste antwoord aan te klikken. Als de tijd om is verschijnt het
juiste antwoord in beeld. Daarna zien de kinderen hoeveel punten ze
gescoord hebben. Daarna kunt u doorklikken naar de volgende vraag.
Na 15 vragen is de quiz voorbij en kunt u zien welke leerling of welk duo de
meeste uilenkennis in huis heeft!

Veel plezier!
N.B. Martine Top - Luchtenberg is natuurliefhebber en leerkracht op een
basisschool, en maakt kinderen graag enthousiast over de mooie dingen die
de natuur biedt.
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