
•  Maak een top vijf van leuke media-momenten 

met vrienden of familie.

•  Noem drie vormen van irritant media-gedrag.

•  Noem drie vormen van sociaal media-gedrag.

•  Schrijf drie media-momenten op die jij nooit 

meer vergeet.

• Schrijf drie grappige reclames op.

• Schrijf drie irritante reclames op.

•  Beschrijf drie dingen die jij gekocht hebt 

omdat er reclame voor werd gemaakt.

•  Schrijf drie tv-programma’s op waar 

reclame in zit.

            SkillS
•  Schrijf drie dingen op die jij heel goed kunt met media.

•  Schrijf je drie favoriete media-apparaten op.

•  Noem vijf spelletjes of games.

•  Noem drie media apparaten of programma’s waar jij  

veel van weet.

•  Beschrijf je laatste twee 

berichten die je op social 

media zette.

•  Schrijf drie bekende mensen 

op die jij volgt op social media. 

•  Bedenk twee manieren  

waarop mensen elkaar kun-

nen helpen via social media.

•  Bedenk twee negatieve 

kanten van social media.

internet
•  Schrijf drie dingen op die indruk op je hebben  

gemaakt, die je op internet zag.

•  Ken jij vijf zoekmachines? Schrijf ze op.

•  Schrijf vijf websites op die jij regelmatig bezoekt.

•  Maak een top 3 van dingen waar jij de meeste tijd 

aan besteedt op internet.

         televiSie
•  Schrijf drie tv-programma’s op die jij leuk vindt.

•  Schrijf drie tv-programma’s op die jij vreselijk vindt.

•  Schrijf vijf mensen op die je kent van tv-programma’s.

•  Schrijf drie mensen op die ontdekt zijn in een talentenshow.

reclame

•  Werken grappige reclames beter dan andere?

•  Waarom kiezen makers ervoor om een irritante 

reclame te maken?

•  Hoeveel invloed hebben reclames op wat je koopt?

•  Zijn er nog tv-programma’s zonder reclame?

•  Waarom vind je een bepaald programma 

zo leuk?

•  Wat maakt sommige programma’s zo erg?

•  Zou jij een beroemde tv-persoonlijkheid 

willen zijn?

•  Wat kun jij zo goed dat je het in een  

talentenshow kunt laten zien?

•  Wat zou jij graag willen kunnen met media?

•  Welk apparaat in huis is onmisbaar?

•  Wat is er zo leuk aan games?

•  Welk programma snap je heel goed of juist 

helemaal niet?

•  Heb je wel eens meegemaakt dat 

er over iemand werd geroddeld op 

social media? Wat gebeurde er? 

•  Wat voor berichten zet jij op 

social media? Wat juist niet?

•  Denk jij altijd goed na voor je iets 

online zet?

•  Kun jij zonder social media? 

Waarom heb je die (niet) nodig?

     •  Wissel jij wel eens van zoekmachine? Waarom doe je dat?

•  Kan de beste zoeker van het huis tips geven aan de rest?

•  Hoe kom je aan de websites die je vaak bezoekt, zelf gevonden of kreeg je 

een tip?

•  Kijk je wel eens of een website betrouwbaar is als je zoekt? Hoe doe je dat?

•  Hoeveel tijd besteed jij aan media?

•  Vind jij dat je te veel tijd aan media 

besteedt? 

•  Vinden andere mensen dat jij te veel 

tijd aan media besteedt?

media & menSen

Social 
media



dobbelsteen
Knip de dobbelsteen uit, 
vouw hem en plak hem 
in elkaar. 

knippen

vouwen


