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Memory 

 

Bouwstenen   : Teambuilding & Empowerment 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan nieuwe woordenschat consolideren. 

 

Materialen 

• Een twintigtal paar kaarten: elk paar bestaat uit een afbeelding en het 
bijbehorende woord, dat past bij een behandeld onderwerp. 

• Maak verschillende sets. Gebruik dik papier, zodat er op de achterkant 
niets te zien is. 

• Gebruik een andere kleur voor elke set: dat bespaart tijd bij het sorteren 
wanneer je na afloop de kaarten weer verzamelt. 

• Tafels 

 

Voorbereiding 

• Meng de kaarten. 

• Leg ze in een raster op tafel, met de afbeelding naar beneden.  

 

Instructies 

• Verdeel de groep in teams van drie of vier spelers. 

• Laat een deelnemer twee willekeurige kaarten omdraaien.  

• Als de twee kaarten overeenkomen, mag hij/zij de kaarten houden. 

• De volgende deelnemer draait nu twee kaarten om. 

• Als de kaarten niet overeenkomen, draait de deelnemer ze weer met de 
afbeelding naar beneden. Geef de deelnemers de tijd om te memoriseren 
wat er op elke kaart stond en waar ze precies lag.  

• Het spel is afgelopen als alle kaarten zijn gematcht.  

• De speler met de meeste kaarten wint.  
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Tips voor de trainer 
• Vertel de deelnemers dat het essentieel is om tijdens het spelen de 

kaarten altijd precies op dezelfde plaats terug te leggen.  

• Deze oefening gaat voorbij aan het oorspronkelijke doel als de 
afbeeldingen te veel op elkaar lijken, bijvoorbeeld verschillende digitale 
klokken.  

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 
Taalvaardigheden  

• Lezen 

Kennis 

• Woordenschat 

• Geheugen 

Sociaal-emotionele vaardigheden  

• Plezier 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 


