Ja nee quiz
Doel:
Kennisverwerving

Voorbereiding:
Thuis:
Maak ongeveer 100 vragen die alleen met Ja of Nee te beantwoorden zijn (zie ook voorbeeld)
Bedenk een aantal opdrachten (zie ook voorbeeld)

Op de avond zelf:
Een Ja- en een Nee-vak aangeven
Scheidsrechters aanstellen
Uitleggen van de spelregels.

Uitvoering:
Spelregels:
Ronde 1:
1. Zet alle leden in het midden van de zaal.
2. Stel een vraag/voer een opdracht uit.
3. De leden moeten kiezen of ze in het Ja-vak of het Nee-vak gaan staan.
4. Op een gegeven moment laat je de scheidsrechters het touw, dat de vakken scheidt, strak trekken.
5. Geef het goede antwoord. De groep die verkeerd staat, valt voorlopig af.
6. Stel een nieuwe vraag, net zolang tot er 1 lid overblijft. Dat lid heeft de eerste ronde gewonnen.
7. Als het niet zo snel lukt om 1 lid over te laten blijven, kun je aan bijvoorbeeld de laatste 4 leden een
schattingsvraag stellen (bijvoorbeeld: Hoeveel weegt de voorzitter?). Degene die het dichtste bij de waarheid
schat, is winnaar van ronde 1.
Ronde 2, 3 en 4:
(zie ronde 1)

Finale ronde:
1. De winnaars van ronde 1 tot en met 4 gaan nu tegen elkaar strijden.
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2. Laat ze achtereenvolgens (het gaat om wie het snelste is):
1. 2 (uitgezette) rondjes rennen
2. Een moeilijke rekensom maken (bijvoorbeeld 10 keer 12.345 van 200.00 aftrekken)
3. 3 bekers water drinken
4. 2 beschuiten eten
5. Hoorbaar het Wilhelmus fluiten
6. Degene die het snelste alles heeft gedaan, is winnaar.

Opmerkingen/varianten:
Opmerkingen:
Probeer vragen van juist niveau te stellen. Te moeilijke vragen wekken irritatie op. Te makkelijke vragen halen de
spanning weg.De leden vinden het heel erg leuk als je de
leidinggevenden opdrachten laat uitvoeren.

Variant:
Als de rondes snel gaan, kun je meer rondes doen.

Hoe kun je leden mee laten doen?
Laat leden meehelpen met het bedenken van vragen en opdrachten.
Laat leden scheidsrechter zijn.

Voorbeeld:
Mogelijke vragen:
Bijbel:
Jozef is Zafnath Paanea
Jachin en Boaz zijn de zonen van Mozes

Biologie:
een omnivoor is een vleeseter
een vleermuis is een vogel
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Geschiedenis
de tweede wereld oorlog begon in 1936
Karl Marx schreef het rode boekje

Aardrijkskunde
De Missisippi is de langste rivier van de wereld
Bra ligt in België

Vereniging
Onze voorzitter is 36 jaar
Dhr. Jansen (1 van de leidinggevenden) heeft 4 kinderen

Nog veel meer categorieën te bedenken.

Mogelijke opdrachten Ja/Nee quiz
1. Rennen: (spelleider zegt: Jan rent sneller 3 keer heen en weer dan Piet. Ja of Nee?)
2. Handje drukken (spelleider zegt: Marianne wint van Louise, Ja of Nee?)
3. Voetbal hooghouden
4. Tafeltennisballetje met badje hooghouden
5. Puzzeltje van papier maken
6. Duploblokken stapelen
7. Geblinddoekt vla eten
8. Touwtje springen
9. Geblinddoekt de zaal oversteken à wie loopt het rechtst
10. Stoelen stapelen (10 stuks)
Leeftijd: 12-16
Type: Spel - actief
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