WELKOM IN DE

YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, games…
Soms zie je door de bomen het bos niet meer. En chat je nu veilig of zit er een
adder onder het grasssssss? Media is net als de jungle: spannend, uitdagend en er
is van alles te ontdekken en te beleven. Maar soms schuilt er ook gevaar! Een hele
klus dus, dat ontdekken van die media.

HO E MEDIAWIJS BEN JIJ?
ONTDEK HET TIJDENS EEN
BATTLE IN DE MEDIAJUNGLE!

De Mediajungle is een bordspel in

Verzamel zoveel mogelijk digimanten tijdens je

combinatie met een (web)app waarmee de

verblijf in de Mediajungle en word de winnaar!

spelers aan de hand van filmpjes, doe- en

Het spel is voor iedereen van jong tot oud(er)

discussieopdrachten in gesprek gaan over

en kan overal

mediagebruik. Van selfies, gamen en fun

gespeeld

tot en met gameverslaving, online pesten

worden.

en sexting. Kletsen over media is leuk en
leerzaam maar de Mediajungle is
ook een game die je wilt spelen
en winnen!

8+

30-60 min

2-5 spelers

www.digimant.nl

Aan tafel! De app draait op je
tablet, laptop of digibord.

Beantwoord vragen...

“Ik ben de slimme aap (heel slim al zeg ik
het zelf…) en vertel je tijdens een battle
in de mediajungle allerlei extra wijsheden,
tips en leuke feitjes..”

Kies je favoriete aap...

Nu eerst even over de
Mediajungle zelf:
Wist je dat…

De Mediajungle zowel
individueel als in teamverband
gespeeld kan worden?

Verdieping…

De Mediajungle is gebaseerd

...en ga met elkaar in gesprek.

op de door Mediawijzer.net
ontwikkelde ‘Mediadiamant’; een
handige wegwijzer op het gebied
van mediaopvoeding.

Tips…

Wees nieuwsgierig naar elkaars

...en zet ‘m op het bord.

Geef het rad een slinger.

De vragen en opdrachten

verhaal en ervaringen met sociale

continu worden aangevuld

media tijdens het spelen van het

naar aanleiding van

spel maar ook zeker daarbuiten.

de nieuwste trends en
ontwikkelingen op het gebied

Praten over media is gewoon

van (sociale) media?

super belangrijk en ook leerzaam!

Verdien extra digimanten
met minigames!

Wie scoort het hoogst?

