Memory maken
Een spelletje memory spelen is altijd een leuk vermaak, niet moeilijk en goed om je
geheugen te trainen. Memory kan je op verschillende manieren spelen. Versla jij je
papa of mama?

Smikkelmemory











Snijd het groente en fruit in stukjes. Zorg ervoor dat er steeds twee stukjes
hetzelfde zijn (dus twee stukjes appel, twee stukjes banaan, twee tomaatjes
enz.) net als bij een echt memoryspel.
Stop steeds twee dezelfde stukjes groente en/of fruit in verschillende bekertjes
en zet ze omgekeerd neer bijvoorbeeld op een blad of op een (schone) tafel.
Hoe meer verschillende stukjes groente en fruit, hoe moeilijker het spel wordt.
Je mag één voor één twee bekertjes optillen.
Als er twee dezelfde stukjes groente of fruit onder liggen, dan mag je ze
houden en bewaren in één van de bekertjes.
De lege bekertjes haal je weg.
Bij 'gewoon' memory mag iemand nog een keer als er een correct paar
gevonden is. Bij dit spel gaat de beurt altijd naar de volgende speler. Anders
heb je kans dat één kind heel veel eten heeft en een ander minder of
helemaal niks.
Zijn alle bekertjes omgekeerd, dan mogen de gewonnen stukjes groente en
fruit natuurlijk lekker worden opgegeten!

Natuur memory
Wat heb je nodig?
 kartonnen doosjes of plastic/papieren bekers
 steeds twee keer hetzelfde natuurlijke materiaal (dus 2 blaadjes, 2 stenen, 2
bloemen enz.)
Aan de slag:
Ga naar buiten en zoek allerlei materialen. Loop zo bijvoorbeeld door het bos heen
en probeer van elk materiaal twee stuks te verzamelen. Op deze manier kan er
memory mee gespeeld worden.
Heb je genoeg sets van twee verzameld? Nu kan het memoryspel beginnen! Stop in
elk doosje een natuurlijk onderdeel (je kunt ook omgekeerde bekers gebruiken),
hussel de doosjes goed door elkaar en zet ze in een vierkant neer. Om de beurt mag
je nu memory spelen. Door telkens twee doosjes open te maken probeer je een set
te vinden. Heeft iemand een set gevonden dan mag diegene het houden en heeft hij
één punt. Wie vindt er de meeste sets?

Memory plaatjes om zelf te kleuren
Het maakt het een extra leuk spel wanneer je het zelf maakt. Natuurlijk moet je goed
kijken dat je de plaatjes wel helemaal hetzelfde inkleurt. Zie bijlage 1.
Bijlage 1.

Deze plaat heb je 2x nodig.

