
Memorylentespel  

Lieve kindjes en natuurlijk alle ouders en verzorgers,  

Voor deze keer kiezen we voor een gezelsschapsspel, kan tussendoor 

gespeeld worden of misschien is het een idee om dit na het 

paasontbijt of de brunch te spelen. 

• Memory spelen is erg leuk en gezellig. Memory is naast een spel ook goed voor de 

ontwikkeling van een kind. 

• Het kan gebruikt worden om de concentratie en het geheugen van je peuter te stimuleren. 

• De taalontwikkeling stimuleren, vooral het leren van (nieuwe) woorden.  

• Tevens kun je ook de fijne motoriek stimuleren door knippen /plakken.  

 

Benodigdheden :  
In de bijlage kun je de afbeeldingen vinden om uit te printen 

- Printer, schaar, evt kleurpotloden, lijm en papier. 

- Als je het spel meerdere keren wilt gebruiken, dan kun je de plaatjes ook lamineren, zo 

blijven ze mooi.  

De plaatjes benoemen. 

-  Je kunt de kinderen vragen stellen over de plaatjes. 

- De kinderen de plaatjes laten benoemen. 

- De kinderen laten raden wat er op een plaatje staat. 

Print het zwart/wit memoryspel uit. ( Het gekleurde memoryspel hoeft alleen uitgeprint te 

worden) 

- Plak het op gekleurd papier of gekleurd karton. Laat uw kind/kinderen zelf de plaatjes 

inkleuren.  

 

Knip de plaatjes uit. 

- De kinderen die zelf kunnen knippen, dit natuurlijk zoveel mogelijk zelf laten doen of help ze 

door samen te knippen.  

 

Memorygoochelspel 

Je kunt ook d.m.v. voorwerpen zoals een gekleurde bal, een blokje, autootje, etc ✒ of om in de 

lente te blijven bv boerderijdiertjes, bloemetjes, vul het zelf maar in..... 

Deze voorwerpen laat je eerst zien aan je kind, je laat ze het benoemen. Daarna verstop je ze onder 

een kleed, je kind /kinderen moeten hun handjes voor hun oogjes 

doen. Je goochelt spelenderwijs steeds iets weg, zij moeten dan 

raden wat er weg is. 

 

Benodigdheden :    

        -       Kleed of deken en verder zelf in te vullen materialen .  

Veel Plezier !!!!! 


