INTERNETMEMORIE

Een les waarbij de leerlingen het InternetMemorie
spelen en gaan nadenken over hun internetgedrag.
Deze les is een mediawijze discussie starter.

Maak in één les een 3D doosje met de App Foldify. Les in
het kader van Code Kinderen project Mijn Kind Online.

Lesbrief InternetMemorie

Doel
Door het spelen van het InternetMemorie spel en het voeren van een aansluitende
discussie worden de leerlingen zich bewust van hun eigen surfgedrag.
Doelgroep
Doelgroep voor deze les is middenbouw van het PO onderwijs, bovenbouw SO en
onderbouw VSO onderwijs
Korte beschrijving
De leerlingen gaan in groepjes het memorie spel spelen. De
leerlingen gaan zo (on)bewust na over hun internet gedrag.
Na afloop worden de kaartjes klassikaal
behandeld. Hierna kunnen de leerlingen de kleurplaat of het
memoriespel op de computer spelen.
Duur
Ongeveer 70 minuten
Tijdschema
Minuten
00-10
10-30
30-50
50-70

Omschrijving
Introductie (uitleg les)
Het InternetMemoriespel spelen. Let er op dat ze plaatjes proberen te
benoemen. Ze kunnen eventueel achterop de doos kijken.
Klassikaal de kaartjes van het memoriespel bespreken (dit hoeven niet
alle kaartjes te zijn!). Kan ook via het online memorie spel op het
digibord. (http://matchthememory.com/InternetMemorie )
De leerlingen kunnen de kleurplaat inkleuren of het memorie spel op
de computers spelen
(http://www.4pip.nl/internetmemorie_lesbrieven.html)

Werkvorm
Er wordt gespeeld in groepjes van vier à vijf leerlingen.
Nodig
Voor ieder groepje een InternetMemorie spel. De kleurplaat en eventueel computers
met internet aansluiting om het memorie spel na afloop nog een keer op de computer
te spelen.
Achtergrond
http://www.leraar24.nl/video/2109/memoriespel-bij-voorlichting-internet
Mediawijsheid Competenties (http://www.mediawijzer.net/competentiemodel)
B1, G1, C1, C3, S2,
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Beschrijving

Virus:
Wie heeft er op de computer wel eens last gehad
van een virus? Wat is er toen gedaan om het
virus te verwijderen?
Wachtwoord:
Hoeveel mensen kennen je paswoord? Hoe lang
is je paswoord (minimaal 8 karakters met letters
en cijfers!). Wanneer is een paswoord veilig? Je
paswoord is altijd geheim.
Ouders:
Weten jouw ouders wat jij op het internet doet?
Wordt er thuis wel eens over gesproken? In welk
gezin zijn er regels qua computer gebruiken?
Game je wel eens samen met je ouders? Wie
heeft zijn ouders als vrienden toegevoegd in een
game of andere sociale media (habbo, hyves
etc)
Alles opzoeken:
Op het internet kun je alles opzoeken. Wat voor
leuke dingen heb je wel eens gevonden. Is alles
waar wat je op het internet vindt? Hoe zoek je
op het internet?
Spelletjes:
Welke spelletjes speel jij op de computer?
Kunnen we een top5 maken van de spelletjes in
onze klas? Waarom is een spelletje leuk?

Schelden:
Waarom gaat schelden via een chat zo
makkelijk? Hoe zou het aankomen bij degene
die uitgescholden wordt? Is “chat-taal” anders
dan “normale-taal”? Durf je via de computer
meer dan in het echt? Hoe komt dat?
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Films:
Wie kijkt er wel eens films via de computer?
Welke films dan? Gebruik je daar voor YouTube?
Om welke filmpjes moet je het hardste lachen?
Maak een top5 van leukste filmpjes van de klas.
Geheimen:
Wie vertelt er wel eens geheimen via de
chatfunctie binnen een spel/sociale media aan
iemand anders? Kun je iemand die je alleen via
de computer kent vertrouwen? Weet je altijd wie
dat is?
Online vrienden:
Hoeveel vrienden heb jij? Weet je precies wie
dat zijn? Hoeveel vrienden is “normaal” denk jij?
Wanneer is iemand een vriend?

Enge dingen:
Soms kan het internet ook eng zijn? Wie heeft er
wel eens wat engs meegemaakt op het internet?
En wat heb je toen gedaan? Computer spelletjes
hebben leeftijdsgrenzen. Waarom zou dat zijn?
Let je zelf wel eens op deze leeftijdsgrenzen?
Geld:
Je kunt via het internet ook dingen kopen. Wie
heeft dat wel eens gedaan? Gaat dat altijd goed?
Wanneer kan dit fout gaan?

Lang achter de computer:
Hoe lang ben je per dag online? Zou je zonder
internet kunnen? Heb je wel eens moeite om te
slapen als je lang achter de computer/iPad hebt
gezeten? Hoe zou dat komen?
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Boos:
Wat gebeurt op dit plaatje? Wie is er wel eens
boos omdat er iets binnen je game gebeurd?
Doet de computer altijd wat jij wilt? Of gebeurd
er wel eens iets anders? Hoe zou dat komen?
Hacken:
Wie weet er wat hacken is? Hoe voelt het als je
gehacked ben? Is dit het zelfde als stelen? Heeft
er iemand wel eens gehacked? Hoe zou je het
kunnen voorkomen? (paswoord geheim en
paswoord aan niemand vertellen)
Stiekem:
Dit meisje doet een beetje stiekem achter de
computer? Wie heeft er wel eens iets stiekems
gedaan achter de computer? Zijn je ouders (of
iemand anders) daar later wel achter gekomen?

S1

S1

S1

De leerlingen kunnen nu de kleurplaat gaan inkleuren (komen alle plaatjes weer terug
en denken ze weer na over hun eigen gedrag). De kleurplaat kan ook naar huis
worden meegegeven. Tevens is dit memorie spel ook voor op de computer gemaakt.
Ga naar (http://www.4pip.nl/internetmemorie_lesbrieven.html)
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