LES 1
LêsNo - Haadstik 1 oant en mei 3
1.

J esse is ûntfierd. Hy sit fêstbûn op in stoel yn in âld fabryk. Hoe sjocht
dat fabryk der út ast der yn stean soest? Neam yn alle gefallen 5
kenmerken.

2.

- Marije wol Jesse sear dwaan, wêrom soe se dat wolle, tinksto?
- Soe it Marije echt helpe om wraak te nimmen?
- Mei ien foar eigen rjochter spylje, fynsto?

3.

 .3 is út it eachpunt fan in mysterieus persoan wei skreaun. Wat komst
H
oer him/har te witten? Sykje ûnder it lêzen nei
clous/oanwizingen. Neam minimaal twa dingen.

Wêrom stean
dizze wurden hjir?
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CHALLENGE
LES 1

DWAAN/DOARE/WIERHEID
Dwaan/doare/wierheid, dat spultsje kenst fêst.
Spylje it no sels mei in groepke! Wa doart?
Spulregels
• Foarmje in groepke
• Lis dit pocketboekje yn ’e midden
• Bepaal wa’t begjint, hy/sy jout oan ‘dwaan, doare of wierheid’
• Lês de tekst foar en fier de challenge út
• Wa is no oan bar?
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Set AL dyn notifikaasjes
út op dyn telefoan.
Lês de challenge foar, dyjinge dy’t oan bar is moat it útfiere. Of dogge jim it allegear?
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• Roddels ferspriede fia social media
• Skelle of bedrige by in game
• In akkount hacke

Hoe lang sitsto op in dei
op dyn telefoan/tablet/
gameconsole?

Soest dit doare? Wat soe it gefolch wêze? Yn watfoar situaasje soest it wol of net dwaan?
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Hjirboppe stean 3 situaasjes, kies der ien of besprek se alle trije.

Beäntwurdzje de fraach, mar tink derom, do moatst echt de wierheid fertelle!
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Ferwiderje in social media
app op dyn telefoan.

• In nepprofyl meitsje en op in
datingsite pleatse
• In bewurke foto ferstjoere
• Filmje as ien pesten wurdt
Soest dit doare? Wat soe it gefolch wêze? Yn watfoar situaasje soest it wol of net dwaan?
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Lês de challenge foar, dyjinge dy’t oan bar is moat it útfiere. Of dogge jim it allegear?

Hjirboppe stean 3 situaasjes, kies der ien of besprek se alle trije.
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12

Wat is it ferfelendste/
grappichste wat dy
oerkaam is online?

Set dyn telefoan no hielendal út.
Slagget it dy om him moarn pas
wer oan te dwaan?

Beäntwurdzje de fraach, mar tink derom, do moatst echt de wierheid fertelle!

Lês de challenge foar, dyjinge dy’t oan bar is moat it útfiere. Of dogge jim it allegear?
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• In oar syn wachtwurd brûke sûnder
dat dyjinge it wit
• In útnûging stjoere foar in nepfeest
• In persoan te keap oanbiede op in ferkeapsite

Hoe fielst dy ast dyn telefoan
fergetten hast nei skoalle
mei te nimmen?

Soest dit doare? Wat soe it gefolch wêze? Yn watfoar situaasje soest it wol of net dwaan?
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Hjirboppe stean 3 situaasjes, kies der ien of besprek se alle trije.

Beäntwurdzje de fraach, mar tink derom, do moatst echt de wierheid fertelle!
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Yn it tv-programma ‘Make Holland Great Again’
fierden se in social media stunt út troch ûndersteande
emoji út te byldzjen. Doch no itselde: meitsje in foto
fan dysels wêryn’tst presys as dizze emoji stean giest.
Set ’m op social media mei de tekst
‘Sis nee tsjin online haatberjochten’.
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Lês de challenge foar, dyjinge dy’t oan bar is moat it útfiere. Of dogge jim it allegear?

• Filmkes fan in oar sûnder te freegjen
op ynternet sette
• Credits (punten of jild) stelle by games
• Geheimen fan ien bekend meitsje op ynternet
Soest dit doare? Wat soe it gefolch wêze? Yn watfoar situaasje soest it wol of net dwaan?
Hjirboppe stean 3 situaasjes, kies der ien of besprek se alle trije.
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18

Nimsto dyn telefoan
mei op bêd?

Lês dyn lêste 5 WhatsAppberjochten lûdop foar.

Beäntwurdzje de fraach, mar tink derom, do moatst echt de wierheid fertelle!

Lês de challenge foar, dyjinge dy’t oan bar is moat it útfiere. Of dogge jim it allegear?
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• Anonym berjochten ferstjoere
• Bleatfoto’s fan in oar trochstjoere
• Dy foardwaan as ien oars op ynternet

Wêr wurdsto lokkich fan
op dyn telefoan of iPad?

Soest dit doare? Wat soe it gefolch wêze? Yn watfoar situaasje soest it wol of net dwaan?
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Hjirboppe stean 3 situaasjes, kies der ien of besprek se alle trije.

Beäntwurdzje de fraach, mar tink derom, do moatst echt de wierheid fertelle!
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