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M E M O R Y
Samen memory spelen is leuk. 

Je kan er ook Nederlands mee oefenen. 
Je kan memory spelen met kinderen vanaf 3 jaar. 

Hoe start je?

DE VOORBEREIDING
1.  Kies een memory (pdf). 
2.  Print het document (pdf) 2 x (niet recto verso!). 
3.  Knip de prentjes uit. 
4.  Meng de prentjes.
5.   Leg de prentjes met de tekening naar beneden 

in rijen op de tafel. 

HET SPEL
1.  De jongste speler begint.
2.   Hij draait een prentje om en zegt wat hij ziet 

(mama of papa kan helpen). 
3.  Daarna draait hij een 2e prentje om. 

Hij zegt wat hij ziet.  
4.  Zijn het 2 identieke prentjes? Dan zijn ze voor hem. 

Hij heeft een punt gescoord. 
5.  Hij mag nog een keer spelen. 

Hij stopt als hij 2 prentjes heeft die niet identiek zijn. 
6.  Als de prentjes niet identiek zijn, draait hij ze terug om. 

De prentjes blijven op dezelfde plaats op tafel liggen. 
7.   De volgende speler is aan de beurt. 

het doel
Probeer zo veel mogelijk
identieke prentjes om te draaien. 
Per duo heb je één punt. 
Wie de meeste duo’s heeft, 
is de winnaar.

extra informatie
>>  Je kan kiezen welk memory je speelt. Je kan bijvoorbeeld 

alleen met de prentjes van de kleuren spelen. Je kan ook 
prentjes van verschillende thema’s door elkaar gebruiken.

>>  Jongere kinderen onthouden nog niet zo veel prentjes en 
woorden. Met kinderen vanaf 3 jaar start je dus beter met 3 
of 4 prentjes. Hoe ouder ze worden, hoe meer prentjes je kan 
gebruiken. 

>>  Kan je kind nog niet lezen? Zeg het Nederlandse woord dan 
voor. Kinderen die al kunnen lezen, lezen zelf het woord op het 
prentje dat ze omdraaien. Zo oefenen ze hun Nederlands.4



Pictionary
>>   Leg enkele kaartjes op de tafel of doe ze in een 

zakje. 
1 persoon trekt of kiest een kaartje. 

>>   Die persoon tekent op een papier of op een bord wat 
er op het kaartje staat. De tekenaar mag niet praten. 

>>   De anderen raden welk kaartje/woord/illustratie het 
is. Wie het geraden heeft, mag een kaartje nemen.

wat is er weg?
>>   Kies met hoeveel kaartjes (illustraties) je wil spelen. 

Je kan met weinig kaartjes starten en daarna uitbreiden met 
meer kaartjes.

>>   Leg enkele kaartjes met de illustratie naar boven 
op de tafel. 

>>   1 persoon gaat naar buiten.
>>   De personen die aan de tafel zitten nemen samen 

1 kaartje (illustratie) weg.
>>   De persoon die weg was, komt terug naar binnen en raadt welke 

illustratie weg is.
>>   Een volgende persoon mag spelen en gaat naar buiten.
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