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MEMO GAME 
 
Bij het bekende memoryspel moet er worden gezocht naar identieke plaatjes. Bij Memo 
Game is de bedoeling om de plaatjes bij elkaar toe zoeken die met elkaar te maken 
hebben. 
 
Er zijn 8 verschillende vellen met plaatjes die oplopen in moeilijkheid, waarbij je steeds 
op zoek moet naar een combinatie van 2 plaatjes. 
 
De eerste speler pakt twee schijfjes. Als de plaatjes die eronder zitten met elkaar 
overeenkomen, mag het kind de schijfjes houden. Maar als de plaatjes niet 
overeenkomen dan moeten de schijfjes weer terug. De volgende speler doet dit ook 
totdat alle setjes zijn gevonden. De speler die de meeste setjes weet te vinden wint. 
 
Eén van de uitdagingen van dit spel is het begrijpen en het verbinden van de 
onderwerpen die op de kaartjes staan. Dit kan eenvoudig worden uitgevoerd door een 
begeleider. Het best is als de begeleider de eerste paar keer meespeelt om de kinderen 
aan te moedigen om zichzelf te uiten. De begeleider kan dan ook helpen door de plaatjes 
die het kind niet begrijpt uit te leggen. 
 
Het eerste vel met plaatjes is het makkelijkst om te interpreteren en ze worden 
langzaam moeilijker.  
 
De verschillende categorieën: 
 
1. Wereldfamilies 

 Een plaatje met kind 
 Een plaatje met familie met dit kind 

 

2. Beroepen en voertuigen 
 Een plaatje met kind in beroepskleding 
 Een plaatje met het voertuig van dit beroep 

 
3. Gedrag thuis 

 Een plaatje van goed gedrag 
 Een plaatje van minder goed gedrag 

 

4. Huishoudelijke taken 
 Een plaatje van de moeder die een huishoudelijke taak doet 
 Een plaatje van de vader die deze taak doet 

 

5. Sport en spel 
 Een plaatje van een jongetje dat aan het spelen is 
 Een plaatje van een meisje dat ditzelfde spel doet 
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6. Samen delen 
 Een plaatje waarbij iemand wordt uitgesloten 
 Een plaatje waarin wordt gedeeld 

 

7. Samen dingen doen 
 Een plaatje waarbij iets alleen wordt gedaan 
 Een plaatje waarbij iets samen wordt gedaan 

 

8. Verkeersveiligheid 
 Een plaatje met een onveilige situatie 
 Een plaatje met een veilige situatie 

 
 
 
 
 
 


