
 

Wie ben ik: YouTube versie
Raad jij wie jij zelf bent?
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Muziek, dans en drama, Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• Kaartjes uit de bijlage
• Papieren strook 
• Paperclip, plakband of tape
• Evt. nietmachine

Wat gaan we doen?
We spelen het bekende 'Wie ben ik' spel in een editie met alleen maar bekende YouTube sterren. Iedereen 
moet raden wie of wat er op zijn of haar kaartje staat! 

Hoe gaat dit spel?
Print de kaartjes uit de bijlage uit, lamineer ze vervolgens en knip ze uit. Omdat iemand opeens heel erg 
bekend kan worden op YouTube kun je er ook voor kiezen om zelf bekende sterren op te zoeken op 
YouTube en een aanvulling te maken op de 24 bekende YouTube sterren die wij voor je op een rijtje hebben 
gezet. 

Knip papieren stroken van ongeveer vijf centimeter dik. Zorg ervoor dat ze om het hoofd van de kinderen 
heen kunnen. Niet ze vast bij de goede omtrek van het hoofd en geef zo elk kind zijn eigen 'hoofdband'.

Leg de kaartjes ondersteboven en hussel ze door elkaar heen. Doe nu, zonder dat de kinderen zien welk 
kaartje het is, een kaartje bij elk kind op de hoofdband. Dit kun je doen met behulp van plakband op de 
achterkant van het kaartje of je tapet een stukje eroverheen. Ook handig: gebruik een paperclip!

Nu mogen de kinderen om de beurt aan de rest van de groep vragen stellen. Die moeten met ja of nee 
beantwoord worden. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen: 'Ben ik een man?' of 'Ben ik een gamer?', “Maak ik een 
beautyvlog?” “Ben ik een kind?”. Vervolgens is het volgende kind aan de beurt. 
Wie raad er als eerst wat hij of zij is? 

Als iedereen geraden heeft wat er op het kaartje staat kun je het spel natuurlijk nog een keer spelen. Je 
kunt de kaartjes opnieuw gebruiken of zelf met de kinderen nieuwe kaartjes maken. 

 










