
Ben jij een echte mediakenner? Je ontdekt het tijdens een 

battle in de Mediajungle. Verzamel zoveel mogelijk digimanten 

door vragen te beantwoorden, mini-games te spelen en te 

8+ 2-5 spelers30-60 min

Eerste keer spelen

Om te kunnen spelen heb je een tablet, laptop of digibord nodig 
met een internetverbinding. Voor sommige vragen heb je een 

WELKOM IN DE

VOLG DEZE STAPPEN VOOR EERSTE GEBRUIK

1. Haal de spelfiguren uit het karton en plaats 
ze in de houdertjes

2. Leg het spelbord op tafel

3. Plaats je laptop of tablet zo op tafel dat 
iedereen kan meekijken of gebruik een 
digibord

4. Scan de QR code op de bijgeleverde sticker 
of ga naar www.mediajungle.eu/spelen

5. Voer de code in die op de sticker staat

Teams

Het draaiend rad Knoppen

 Huisje Is de tijd op en wil je later 
verder spelen? Kies dan voor het 
huisje. Je spel slaat nu op. Wanneer 
je later opnieuw begint kun je kiezen 
voor DOORGAANdoorgaan   
Je opgeslagen spellen worden nu 
getoond. Let op!! Je spel slaat op in de 
browser. Verwijder je jouw browser 
geschiedenis en cookies, dan ben je 

 Microfoon Heb je moeite met lezen 
(of ben je gewoon een beetje te lui om 
te lezen), klik op de microfoon.  
Dan leest Ro-Bot alle tekst keurig aan 
je voor. Vet handig!

 Luidspreker Je voelt je pas 
echt onderdeel van de jungle met 
junglemuziek op de achtergrond. 
De muziek stopt automatisch als er 
een vraag gesteld wordt. Wil je ook 
tijdens het draaien van het rad geen 
muziekje? Klik het dan hier uit.

 Vraagteken Je krijgt een vraag. 
Dit kan een DOE, KIJK, PRAAT of DENK 
vraag zijn.

 Banaan Oepsss … je glijdt keihard 
uit. Je moet een stap terug. Ben je al 
over de finish? Dan mag je een ander 
plagen. Kies maar uit: wie moet er een 
stap terug?

 Liaan Je slingert extra hard door de 
jungle! Je mag een plek vooruit en 
ontvangt 10 extra digimanten. Ben je 
al over de finish? Kies een avatar uit 
die je een stap vooruit gunt.

 Diamant Wat een geluk! Je hebt een 
Mediajungle minigame gedraaid. In 
een minigame zijn vet veel digimanten 
te verdienen. Hoe hoger het niveau, 
hoe meer digimanten. Maar eh … ook 
hoe moeilijker de minigame!



1. Voorbereiding 

Je speelt met je eigen spelfiguur/avatar. Speel je in teams, bijvoorbeeld op school? 
Dan speel je met één avatar per team. 

Hulpkaarten

Elke speler / elk team krijgt een set van drie hulpkaarten:
• Zoek het op internet

• Vraag het een vriend(in)

• Vraag het de groep

Weet je een vraag niet of twijfel je? Zet dan een hulpkaart in. Let op! Je mag elke hulpkaart maar één 
keertje inzetten. Dus stop hem na gebruik terug in de Mediajungle doos.

Volg deze stappen om je goed voor te bereiden

1. Kies je avatar en klik op Deze kies ikDeze kies ik

2. Geef je avatar een naam en klik op 

3. Pak de gekozen spelfiguur in het houdertje en zet deze voor je neer.

4. Herhaal stap 1 t/m 3 tot er geen spelers of avatars meer zijn.

5. Iedereen gekozen? Klik op de grote roze 

6. Plaats nu dezelfde spelfiguren op het speelbord op START. Elke spelfiguur staat op de kleur die 
overeenkomt met de kleur op het scherm.

7. Gefeliciteerd! Jullie zijn klaar voor de battle. Veel succes!

2. Spelen 
Nadat je op  hebt geklikt, zie je het draaiend rad op het scherm. 
Het rad bepaalt of je een vraag krijgt, een extra beloning of een 
hindernis.

• Om aan het rad te draaien, kun je er echt een slinger aan geven. Heb je 
geen touchscreen of wil je niet slingeren? Klik dan op de ronde pijl 
midden in het rad.

• Het rad begint te draaien… en wat heb je gedraaid? Uitleg van de symbolen 
op het rad vind je op de achterkant van deze handleiding.

• Wanneer je een  draait, krijg je een vraag. Dit kan een DOE, KIJK, PRAAT of DENK vraag zijn. 

• Met alle vragen zijn digimanten   te verdienen door de speler die aan de beurt is.  
Bij een PRAAT vraag kunnen alle spelers digimanten verdienen. 

• Bij een  vraag kun je voor meer informatie ook terecht bij  

• Ben je klaar met een vraag? Klik dan op 

• Op het scherm staat welke spelers wat mogen (of soms moeten) doen met hun spelfiguur op 
het spelbord op tafel.

• Benieuwd wie er voor staat? Dat zie je op het scherm. Dus ehhhh … vals spelen kan niet!

IK BEN… MATANGA! IK WEET 

ECHT HEEEEEEEL VEEL 

OVER SOCIALE MEDIA. BEN 

JE NIEUWSGIERIG OF WIL 

JE MEER WETEN OVER HET 

ONDERWERP VAN DE VRAAG? 

KLIK DAN OP MIJ. DAAR KRIJG 

JE GEEN SPIJT VAN :)

3.  Einde van het spel

Pas als alle avatars over de finish zijn 
stopt het spel en zie je op het scherm 
de eindscore. 

De avatar boven op de rots is de 
winnaar. Je hebt dus nog niet gewonnen 
als je als eerste over de finish bent 
gegaan. 

Ook als je al binnen bent, doe je nog 
mee aan het spel en kun je nog extra 
digimanten verdienen!  
Wel scherp blijven dus!

Scan mij voor extra informatie 

en tips voor de spelbegeleider!


