QUATTRO – het spel voor de bovenbouw
Benodigde tijd: vanaf 10 minuten.
Materialen: bordkrijt in verschillende kleuren (1 kleur per groepje)
Je kan het spel op elk gewenst moment spelen en er steeds mee doorgaan.
Doel: zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden en streepjes zetten, zodat je
zoveel mogelijk vierkantjes kan bemachtigen.
Voorbereiding:
- Zet stippen op het bord, zodat de kinderen vierkantjes kunnen tekenen.
Of gebruik het ruitjesbord op het schoolbord.
- Vragenlijsten of –kaartjes

Groep voor groep beantwoord een vraag (groepen kunnen elkaar ook vragen
stellen). Is een vraag goed beantwoord, dan mag een van de groepsleden een
verticaal of horizontaal streepje zetten van punt naar punt. Op een bepaald
moment komen er steeds meer streepjes en kan een groep een vakje scoren
door het laatste streepje te zetten.
Maar als dat streepje geplaatst is kan het ook zijn dat er door nog een streepje
te plaatsen nog een vakje gewonnen kan worden. Elk vierde streepje is immers
een vakje.
Laat het kind dat een vakje ‘wint’ het vakje ook inkleuren, zodat je aan het
‘einde’ van het spel meteen kunt zien wie de meeste vakjes heeft gewonnen.
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elk goed antwoord is een streepje waard in de groepskleur  hoe meer streepjes er staan, hoe meer vakjes
gescoord kunnen worden.

Overige benodigdheden: schoolbordkrijt in verschillende kleuren (per groep 1
kleur)
Vragen (+ antwoorden)

Speel het spel klassikaal met 2 of 4 groepen.
Eventueel kan het ook in groepjes gespeeld worden.
Je kan het spel ook in duo laten spelen. Elke speler zet om de beurt een streepje
en probeert zoveel mogelijk vakjes te winnen. Wie de meeste vakjes heeft
gekleurd heeft gewonnen.

Hieronder staan vragenlijsten. Deze vragen zijn afkomstig uit vraag- en
antwoordenboeken en andere bronnen.
De vragenlijsten zijn gemaakt om het spel meteen te kunnen spelen.
De vragen kunnen betrekking hebben op elk vakgebied.
Het is ook goed mogelijk om alleen vragen te stellen uit een bepaald vakgebied,
bijvoorbeeld alleen maar sommen, vragen uit de geschiedenis, Engelse taal, enz.

Quattrovragen groep 7-8

Wanneer begon en eindigde de 2e wereldoorlog?
Waar bevindt zich de poolster?
Hoe noem je een mannelijk konijn?
Welk sportevenement start met het overbrengen van
vuur?
Noem de naam van de bouwstijl die gekenmerkt wort
door o.a. ronde bogen
18 x 12 =
Waaruit bestaat gravel op een tennisbaan?
Hoeveel zintuigen heeft een mens?
Noem de zintuigen van de mens
Hoeveel tijd heeft de aarde nodig om rond de zon te
draaien?
Welk eiland in het Middellandse zeegebied heeft een
Turks en een Grieks gedeelte?
Reuzenpanda’s worden met uitsterven bedreigd, omdat
hun leefgebied verwoest wordt door de mens.
Wat is de naam van dit typische leefgebied?
Als een vliegtuig of boot in nood is, dan kan hij via 3
korte, 3 lange en dan weer 3 korte signalen om hulp
vragen. Welke sein wordt gegeven?
180 : 15 =
Wat betekenen die signalen?
Welke Amerikaanse uitvinder heeft de gloeilamp en de
grammofoon?
Welke teamsport is ontstaan door voetbal en handbal
te combineren?
Hoe noem je de techniek waarbij je tussen de tanden
poetst met een draadje?
260:26 =
Hoe noem je de sprookjespaddenstoel die op bomen
kan groeien?
Hoe heet het laagje waarmee je tanden bedenkt zijn?
Waarvoor zijn de smalle rechthoekige ramen in
middeleeuwse kastelen?
Hoe noem je de japanse hapjes die worden gemaakt
van rijst, rauwe vis en zeewier?
Een groep vogels, bijvoorbeeld eenden nemen een
bepaalde vorm aan in de lucht. Welke?
Welke zonnestralen zorgen ervoor dat je bruin wordt?
Wat was er eerder telefoon, fax of radio?

1940-1945
Boven de noordpool
Rammelaar
Olympische spelen
Romaans
216
Rood steengruis
5
Reuk, gevoel, smaak,
gehoor, zicht
365 dagen
Cyprus
Bamboebos

SOS

12
Save our souls = red
onze zielen
Edison
rugby
Flossen
10
Elfenbankje
Glazuur
Om door te schieten
Sushi
V-vorm
Ultraviolette stralen
Fax (1856) telefoon
(1876) radio (1894)

Atleten dragen sportschoenen met een bepaald soort
“noppen”. Wat is de naam?
Hoe het een pop die je met behulp van draden kan
laten bewegen?
1+2+3+4+5=
Hoe haalt een walrus schaaldieren uit de zeebodem?
In sommige restaurant, bijvoorbeeld Mac Donalds krijg
je de snelle hap meteen na de bestelling. Wat is de
Engelse naam voor dit soort voedsel?
1x2x3x4x5=
Welke vruchten groeien aan een palm?
Hoeveel bulten heeft een dromedaris?
Hoe noem je de muziekstijl waarbij de zanger ritmisch
woorden uitspreekt op muziek?
Wat dragen de meeste koeien in Zwitserland, waardoor
de boeren ze kunnen terugvinden op de alpenweide?
3 x 3 x3 x 9 =
Van welk boerderijdier eten moslims het vlees niet op?
Welk talent hebben nachtegalen, kanaries, vinken en
lijsters?
Welke landen zijn met elkaar verbonden door de
kanaaltunnel?
Japanse vouwkunst?
600 : 4 =
Wat is het meest verkochte pilletje ter wereld?
Paddestoelen kunnen zich voortplanten via …?
¾ van 80 =
Hoe wordt een ongeboren baby gevoed?
Welk dier draagt zijn jong bij zich in een zak?
Wat betekenen de letters www?
Welk land is bekend om zijn windmolens?
Hoe heet het kussen dat uit het stuur van een auto
komt bij een botsing?
Gebergte tussen Spanje en Frankrijk
Cupido van Jan Smit. Vul in:
“In de lente, de …………………… weet jij me te vinden.”
Iemand die bijen houdt voor honing is een
Wat voor weer kan je verwachten als een kikker zijn
liedje zingt
Hoe heet het werkstuk dat je maakt als je allerlei
verschillende foto’s bij elkaar zoekt en opplakt op een
vel papier?
588 + 649 =
Hoe heet het dier dat zijn kleur kan aanpassen aan zijn
omgeving om zo weinig mogelijk op te vallen voor zijn
vijanden
Wat doe je als je probeert met een auto mee te rijden
zonder te betalen?

Spikes
Marionet
15
Met de slagtanden
Fastfood

120
Dadels, kokosnoot
1
Rappen
Bel
243
Varken
Zangtalent
Frankrijk en Engeland
Origami
150
Aspirientje
Sporen
60
Via de navelstreng
Kangaroe
World wide web
Nederland
Airbag
Pyreneeën
De zomer, de herfst
en de winter
Imker
Mooi weer
Collage

1237
kameleon

Liften

Papiermache bestaat uit
Hoeveel vleugels heeft een vlieg?

Behanglijm, papier
Twee

Uit welk land is het sumoworstelen afkomstig?
Van welk materiaal werden vroeger de witte
pianotoetsen gemaakt?
Hoe noem je het geluid dat een ooievaar maakt met
zijn snavel?
Wat is een sombrero
In wat voor soort boeken kan je informatie vinden over
van alles en nog wat? Om hierin iets op te zoeken ga je
alfabetisch te werk
Wat is een kombuis van een schip?
Moslims bidden 5x per dag met hun hoofd in de richting
van een voor hen heilige stad. De stad ligt in SaoediArabie. Hoe heet deze stad?
Hoeveel verschillende kleuren komen voor bij
euromunten?
Hoe wordt een wit of lichtgrijs paard genoemd?
Wat voor hemellichaam is de zon?
Op welke manier wordt een schilderij gemaakt als men
de techniek pointillisme gebruikt?
Hoe heet een jonge hond die pas geboren is?
Willem Tell schoot iets van het hoofd van zijn zoon.
Wat?
Wat gebeurt er met ijzeren of stalen voorwerpen die
lang op een vochtige plaats liggen?
Welk dier is het snelste op aarde?
Hoe smaakt een traan?
Iemand die geen vlees eet
Hoofdstad van Finland
Hoe brengt een giraf haar kalfje ter wereld?
In welk werelddeel komt de luiaard voor
Welke aap is het meest verwant aan de mens?
Woonplaats van de paus
Hoeveel poten heeft een vlinder
Andere naam voor orka
Hoe heet de dag waarbij men de verjaardag van de
vroegere koning viert?
Draagbaar instrument met toetsen (zoals bij een piano)
Hoe heet de misdaadorganisatie in Italie?
Hoeveel poten heeft een vlinder?
Soms vechten mensen van eenzelfde land tegen elkaar.
Dit noemt men ..
In welk land ontstond petanque of jeu de boules?
Welke kleuren zie je als een auto achteruitrijdt?
Wat is een dampkring?

Japan
Ivoor (olifant)
Klepperen
Mexicaanse hoed
Encyclopedie

Keuken
Mekka

3 (brons, zilver, goud)
Schimmel
Ster
Met stipjes en
streepjes
Pup
Een appel
Roesten
Jachtluipaard
Zoet
Vegetariër
Helsinki
Staand
Amerika
Chimpansee
Rome (vaticaan)
6
Walvishaai
Koninginnedag
Harmonica
Maffia
6
Een burgeroorlog
Frankrijk
Wit of geel
Luchtlaag die zich

Welke zoogdieren hangen ondersteboven?
Als je van dit plantje er een vindt met 4, dan heb je
geluk
Wat is een meander in een rivier?
Welk geluid maakt een paard?
Is een gorilla een planteneter of een alleseter?
Wat kan je maken van maïs?
Hoe noem je een fiets waar je met z’n tweeën op kan
fietsen?
Van welke bevolkingsgroep werden veel mensen naar
concentratiekampen gebracht tijdens de 2e
wereldoorlog?
Waar op hun benen dragen voetballers beschermers?
Welke dieren waren het eerst op onze aarde:
Dino’s, vogels, vissen of amfibieën?
Worden de jongen van zeehonden onder water geboren
of op een beschutte plek op het ijs?
Bij welke sport worden kunstvliegen gebruikt?
Langlaufen ontstond in Scandinavië of Oostenrijk
Landbouwgroep neemt de minste ruimte in in

rond de aarde bevindt
Vleermuizen
Klavertje vier
Kromming of bocht
Hij hinnikt
Alleseter
Popcorn
Tandem
Joden

Schenen
Vissen
Op een beschutte plek
op het ijs
Vissen
Oostenrijk
onjuist

Nederland
Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied

juist

Harderwijk ligt in de provincie Flevoland

onjuist (Gld)

Een windmolen is een soort dynamo

juist (wekt energie op)

1 hm2 = 1 ha

juist

Het Drielandenpunt ligt in ……

Vaals

½x6=3

juist

Het boek “Kruistocht in Spijkerbroek” is geschreven
door Jack Spijkerman

onjuist (Thea

Hoofdstad van Chili is Sao Paulo

Onjuist (Santiago)

In de Middeleeuwen waren bijna alle mensen in

Nee, rooms katholiek

Beckman)

Nederland Protestant
Mijnbouw kwam voor in Brabant en Limburg.

Nee, alleen Limburg

Om zand te maken heb je zand, soda en kalk nodig

Juist

Katoen groeit aan bomen

Nee, struiken

In een mammoettanker past wel een flatgebouw van

Juist

vijftien verdiepingen met driehonderd woningen.

Een vaartuig is een vervoermiddel op of onder het

juist

water
De eerste kastelen werden gebouwd in de Romeinse

Onjuist, Middeleeuwen

tijd.
Een donjon is een onderdeel van een kasteel

Ja, het is een toren

Een horige is de knecht van een Romeinse boer.

Nee, van een rijke
heer in de
Middeleeuwen.
juist

Marokko ligt in het noordweten van Afrika, ten weten
van Algerije
Chili is
- een plant die cayennepeper oplevert
- staat in het zuiden van Zuid-Amerika, aan de
grote oceaan
Spreekwoord juist of onjuist:
Een vinger in de pap hebben.
20 x 15 x 3 = 900
Zo koppig als een ….
Een gezicht trekken als een ….
Een wolf in ….
Vooruit met de …
Als een …. In de val zitten
Eten als een ….
Dat slaat als een tang op een …
Een gegeven …. mag men niet in de bek kijken
Zo dom als een ….
Als twee … vechten om een been, dan loopt de derde
er mee heen
Dank je de ….
Zich in het hol van de …. wagen
Zo blind als een …..
Zingen als een …..
Twee …. in een klap
Noem de landen van het drielandenpunt
Iemand blij maken met een ….

Juist

Juist
juist
Ezel
Oorwurm
Schaapskleren
Geit
Rat
Paard
varken
Paard
Gans
Honden
Koekoek
Leeuw
Mol
Nachtegaal
vliegen
N, B, D
dode mus/dood
vogeltje

Wanneer werd het buskruit uitgevonden?

Middeleeuwen

1 dm3 = ….. liter

1 liter

10 x 10 x 15 = …..

1500

Van de koude kermis …

thuiskomen

76 leerlingen gaan naar de Efteling. Ze betalen 19 euro 76 x 19 = 1444 euro

per persoon. Hoeveel moet er in totaal betaald worden?
Oudste stad van Flevoland.
Emmeloord
Een kerk is een ….
Boek van de Islam
Toren naast een moskee

Gebouw waar gelovigen
samenkomen
Koran

De handen uit de mouwen …

Minaret (daarop staat
luidspreker, waardoor
mensen 5x per dagen
worden opgeroepen om
te bidden)
steken

Noem de primaire kleuren

Rood-geel-blauw

In welk jaar was de stormramp in Zeeland?

1953

Wat is een web-adres

internetadres

Wat is mergel?
Een gloeilamp is gemaakt van ….

Zachte, gele steensoort
(Limburg)
Glas en metaal

Wat wordt bedoeld met de poort van Europa?

Rotterdamse haven

Diertjes en plantjes die leven in water noemen we
plankton. Plankton wordt alleen gegeten door vissen.
De Middeleeuwen duren van 57 voor Christus tot 1500

Ook door mosselen en
oesters
57 + 1500 = 1557

Hoeveel jaar duren de Middeleeuwen
Wat is een maliënkolder?

Hoeveel poten heeft een spin?

Beschermd hemd. Werd
gebruikt in de
Middeleeuwen, tijdens
gevechten.
8 (geleedpotige)

In de Middeleeuwen maakte men gebruik van een

Wc, uitbouw in een
toren, net boven de
gemak. Wat is een gemak?
slotgracht (water werd
ook weer gebruikt in
keuken en voor de was)
Waarom hadden mensen in de Middeleeuwen soms een Om te laten zien tot
welke familie ze
familiewapen?
behoren. Tijdens een
gevecht kon je
strijdende ridders beter
uit elkaar houden.
Lachen als een boer die …
Kiespijn heeft
Wat is een hellebaard?

Lans van 4 m lang met
aan het einde een
zware bijl, een punt om

Wie is de grondlegger van de Islam?

te steken en een haak
om de ruiter uit zijn
zadel te trekken.
Gebouw waar gelovigen
wonen, die altijd bezig
zijn met hun geloof.
Mohammed

Oost, west, thuis ……

Best

Je moet kiezen of ….

Delen

Praten is zilver, zwijgen is …

Goud

Het paard achter de ……

Wagen spannen

Een klooster is een …

Rebuskaartjes

Den - n =
Beer – B + steen – en =
Riool R = v =
Kelen K = sp =

De
eerste
viool
spelen

Fik – F =
Pap P = Sn =
Ver – V =
Been B = g =
Fruit r = l =
Kan k = v =

Ik
snap
er
geen
fluit
van

Haan – H =
Ren R = H, n = m =
Kus Ku = i =
Teen – T =
Klaar Kl = Sn =
Os + L =

Aan
hem
is
een
snaar
los

Vet V = H =
Laan La = K =
Met – t =
Leer L = G, r = n =
Onkruid Onkr = fl d = t =
Vervelen Verv = Sch =

Het kan me
geen fluit
schelen

Spaarpot Sp = D - pot =
Rijbaan Rijba = K =
Jaar aar = e =
Spar Sp = na =
Geluiden Ge = F, d = t =

Daar
kan
je
naar
fluiten

Leen – L=
Teer er = re
Veerboot Vee = snaa - boot =
Plakken Pl = R - k =

Een
tere
snaar
raken

