
 

Wonen wereldwijd
Vragen beantwoorden, puzzelen en bouwen
We doen een spel dat uit 3 onderdelen bestaat en dat ons over de hele wereld 
zal leiden!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

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

• Alle bijlagen geprint
• Tape
• Schaar
• Lego
• Duplo
• Kapla

• Een pak speelkaarten
• Blokken
• Kartonnen dozen (evt.)
• Stopwatch (op je telefoon evt.)
• Papier om uitslag te noteren
• Pen
• Centimeter

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Dit spel bestaat uit 3 onderdelen:

Spel 1: Een speurtocht met 10 vragen
Spel 2: De puzzel van de Verenigde Staten
Spel 3: Een toren bouwen

Per onderdeel krijg je als groep punten. De puntentelling is net als belasting. Hoe minder je hoeft te 
betalen, hoe fijner. Dus de groep of het duo met de MINSTE punten wint!
Probeer een eerlijke verdeling van de groepen te maken en zorg dat niet alle jonge kinderen bij elkaar 
komen. Zij zijn dan echt in het nadeel want er zitten moeilijke vragen bij!

 



 

We spelen het spel
Spel 1:
Hang de 10 vragen kriskras door de ruimtes op, spreek af in welk gebied of in welke ruimtes de kinderen 
mogen zoeken. Verdeel de groep in kleinere groepjes of duo's. Zorg dat je per duo of groep een 
antwoordkaart hebt gekopieerd. De groepen of duo's mogen tegelijk beginnen want ze moeten eerst op 
zoek naar de vragen: deze hangen kriskras door de ruimte. De groepen mogen op weg na jouw startsignaal. 
Bij iedere vraag kunnen de kinderen kiezen uit 4 antwoorden. Ze noteren op hun kaart de letter die bij het 
antwoord hoort waarvan zij denken dat het goed is. Samen vormen de letters van de JUISTE antwoorden het 
woord: WOONVORMEN.
De groep of het duo dat het eerste alle vragen goed heeft beantwoord en dus het juiste woord heeft 
kunnen vinden krijgt 1 punt, de tweede 2 punten enzo verder. 

Spel 2: De puzzel
Print de puzzel uit en plak deze op stevig karton. Knip deze daarna uit zodat je een echte puzzel hebt. De 
groep of het duo dat spel 1 gewonnen heeft mag beginnen. De andere groepen verhogen daarmee hun 
kansen want zij kunnen meekijken. Gebruik een stopwatch. Tel af en laat de groep beginnen. Hoe veel 
seconden heeft de groep nodig om de puzzel te voltooien? 
Noteer per groep of duo de tijd. De snelste krijgt 1 punt en zo verder.

Spel 3: Bouwen als een malle
Zorg voor minimaal 2 tot 4 verschillende bouwmogelijkheden zoals bijvoorbeeld LEGO, DUPLO, KAPLA, 
gewone blokken, kartonnen dozen, een pak speelkaarten e.d. Het meest ideaal is het wanneer je evenveel 
soorten bouwmateriaal hebt als dat er groepjes zijn!
De bedoeling is dat iedere groep in 90 seconden tijd probeert een zo hoog mogelijk bouwwerk te maken. Je 
telt steeds af en gebruikt een stopwatch voor de 90 seconden. Per bouwwerk meet je na 90 seconden 
steeds hoe hoog de toren is. Je noteert dus: Groep A, LEGO, 1.21 centimeter. Groep A gaat nu door naar 
bijvoorbeeld het onderdeel KAPLA en je noteert dan weer hoe hoog de KAPLA toren is geworden. 
Nadat alle groepen alle onderdelen hebben doorlopen vergelijk je de scores. De groep met de hoogste 
toren van bijvoorbeeld Lego krijgt 1 punt enzo verder.

Aan het einde van het spel tel je alle scores op. Welk team heeft de MINSTE punten en is dus de winnaar?
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Grote steden worden ‘metropolen’ genoemd. 
Wat betekent dat woord eigenlijk?
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Reuzenstad  

Drukke stad  

Moederstad  

Mensenstad

Vraag 1



De grootste stad ter wereld is Tokio.
Hoeveel mensen wonen daar?
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8 miljoen   

18 miljoen  

28 miljoen 

Meer dan 38 miljoen 

Vraag 2



Het hoogste gebouw van Nederland is:
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De Hoftoren in Den Haag  

De Rembrandttoren in Amsterdam 

De Maastoren in Rotterdam

De Martinitoren in Groningen 

Vraag 3



Beroemde steden uit het verleden zijn soms 
helemaal vergeten, het enige wat is overgebleven 
zijn de resten van de oude stad. Hieronder staan 4 
steden genoemd. Eén van de genoemde steden is 
wel een oude stad maar niet een VERLOREN stad. 
Welke is dat?

1

2

3

4

N

G

C

V

Athene  

Tikal   

Persepolis  

Babylon 

Vraag 4



In 79 n. Chr. Werd de stad Pompeï bedekt 
onder een vier meter dikke laag vulkaanas. Een 
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius zorgde ervoor 
dat het leven in deze stad plotseling werd stilgezet. 
Pompeï ligt in:
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Turkije   

Griekenland  

Italië   

IJsland

Vraag 5



Het hoogste gebouw ter wereld is:
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Burj Khalifa –Dubai     

Shanghai Toren – Shnagai, China  

One World Trade Center – New York 

Willis Tower – Chicago 

Vraag 6



Hoeveel procent van de Nederlanders woont 
er in een fl at?
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Minder dan 5%  

Minder dan 20%   

Minder dan 30%  

Bijna 50% 

Vraag 7



De meeste Nederlanders wonen in:
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Een vrijstaande woning  

Een rijtjes huis     

Een fl at      

Een “twee-onder één-kap” woning 

  

Vraag 8

  



Het land met de meeste inwoners 
ter wereld is:
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India  

De Verenigde Staten  

Indonesie   

China  

Vraag 9



Huizen worden en werden met allerlei 
materialen gebouwd. Denk aan stro, riet, 
vlechtwerk van wilgentenen, hout, natuursteen 
enzovoort. Later kwam daar ook de baksteen bij. 
Wanneer werden de eerste bakstenen gebruikt?
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Meer dan 10.000 jaar geleden   

Vanaf ongeveer 5000 voor Christus 

Sinds de Middeleeuwen    

Sinds begin van de vorige eeuw 

Vraag 10



Het woord is:

Het woord is:

Antwoordenkaart

Antwoordenkaart



Vraag 1: antwoord 3, Moederstad     W

Vraag 2: antwoord 4, Meer dan 38 miljoen   O

Vraag 3: antwoord 3, De Maastoren in Rotterdam  O

Vraag 4: antwoord 1, Athene      N

Vraag 5: antwoord 3, Italië      V

Vraag 6: antwoord 1, Burj Khalifa – Dubai    O

Vraag 7: antwoord 2, Minder dan 20%    R 

Vraag 8: antwoord 2, Een rijtjes huis     M

Vraag 9: antwoord 4, China      E

Vraag 10: antwoord 2, Vanaf ongeveer 5000 voor Christus N

Het antwoord is:
Woonvormen

Oplossingenkaart


