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Poets jouw tanden 

met Pokémon Smile

Game Genre Platform Leeftijd Schoolvakken

Pokémon Smile Simulatie iOS/Android 4+ Gezondheid

Materiaal

De uitvoering

• Smartphone of tablet

• Pokémon Smile 

• Tandenborstel en tandpasta

Pokémon Smile is een gratis app 
waarbij kinderen leren op een correcte 
manier hun tanden te poetsen. Dit 
doen ze op een speelse manier in 
combinatie met de wondere wereld van 
Pokémon.

De app toont je welke gebieden van de 
mond je moet poetsen en controleert 
dit ook met de ingebouwde camera van 
het toestel. Wat een lastige klus kan zijn 
voor kinderen, wordt leuk gemaakt met 
behulp van Pokémon Smile.

Zet een (digitaal) gek hoedje op, poets 
goed je tanden en probeer de Pokémon 
te vangen na het poetsen.

Pokémon Smile kan ingezet worden bij de jongere kinden om hen te motiveren om op een 
correcte manier hun tanden te poetsen. Daarnaast is dit uiteraard ook een ideale game 
om thuis dagelijks te gebruiken. Op deze manier blijft het poetsen van tanden een leuk 
moment en raken de kinderen steeds verder in het spel.



Zo ga je te werk

GAMEKUNDE.BE |  Fiche N°6 2

Download en installeer 
Pokémon Smile op jouw 
smartphone of tablet. De 
game is volledig gratis 
en beschikbaar op zowel 
Android als iOS systemen. 

Na het poetsen van jouw 
tanden word je beloond met 
een extra uitdaging! Kan jij de 
Pokémon vangen? Hoe meer je 
speelt, hoe groter de kansen!

Na het openen van de app, 
kies je een leuke Pokémon als 

vriend en ga je aan de slag met 
het poetsen van jouw tanden. 

Jonge kinderen worden hier 
best eventjes begeleid. De 

Pokémon die je kiest levert je 
ook een gek digitaal hoedje op!



Eerste tip
Je kan meer doen dan enkel Pokémon vangen na het poetsen van jouw tanden. De 
app maakt bijvoorbeeld ook automatisch enkele foto’s van jouw poetsbeurt. Na het 
poetsen kan je één van deze foto’s selecteren, bewerken en bewaren. Dit is een leuk 
extraatje om kinderen te blijven motiveren om op een goede manier hun tanden 
te poetsen. Zo kunnen ze dagelijks een leuke foto verzamelen en hoe 
meer ze zullen spelen, hoe meer ze zullen ontgrendelen. 
Het leuke aan het spel is dat alles volledig gratis 
is, je zal dus nooit extra hoeven te 
betalen voor nieuwe extraatjes. Zo 
blijft het enorm leuk om te spelen!

Extra tips

Tweede tip
Hoewel Pokémon Smile een enorm leuke app is voor de jongere kinderen, kan het 

soms toch nog wat lastig zijn om hen te motiveren om op een goede 
manier hun tanden te poetsen. De app gaat uit van de ideale 

timing, zo’n twee minuten poetsen. Dit is echter voor 
sommige kinderen erg lang en hoewel de app het zo leuk 
mogelijk maakt, kan dit toch lastig worden om vol te houden. 
Gelukkig kan je de tijd zelf aanpassen in de instellingen. 
Poetst jouw kind echt niet graag de tanden, stel de tijd dan 
in op 1 minuut. Poets je liever wat langer? Dan kan je voor 3 
minuten gaan!
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