ST R A N D M E M O RY

Score bijhouden
Speler 1

Speler 2

Speler 3

ST R A N D M E M O RY
SPELREGELS
Spelers

Speel het spel met 2 tot 3 spelers vanaf een jaar of drie. Ben je met een grotere
groep, maak dan teams.

Doel

Probeer zoveel mogelijk twee dezelfde vakjes dezelfde afbeelding om te draaien.

Voorbereiding

Plaats de uitgeknipte schelpjes op de afbeeldingen zodat de afbeelding bedekt is.
Begin met hele jonge kinderen met een 10-tal afbeeldingen. En bouw dit op
naarmate ze het spel beter begrijpen en gemakkelijker kunnen onthouden (dat
gaat razend snel).

Spel

Speel in de richting van de klok. Als je aan de beurt bent, pak je een schelpje naar
keuze van de kaart af. Daarna pak je een tweede schelpje. Als de onderliggende
afbeeldingen gelijk zijn, dan pak je de twee schelpjes van de kaart en leg je ze
naast je neer. Trek een streepje bij per speler. Nu mag je nog een keer! Tot je twee
schelpjes hebt genomen die géén paar vormen.
Als je twee schelpjes afpakt en de afbeelding is niet gelijk, leg je ze (nadat iedereen ze heeft kunnen zien) weer terug. Je laat de schelpjes op dezelfde plaats
liggen. De volgende speler is aan de beurt.
Ga zo door tot alle schelpjes van de kaart af zijn. De speler met de meeste
schelpjes wint. En dat is hard werken als (groot)ouder of leerkracht! Het korte
termijn geheugen van kinderen is vaak veel beter en daardoor winnen ze gemakkelijk van volwassenen.

Tips
1. Let goed op - ook als je niet aan de beurt bent. Onthoud welke schelpjes en
dus welke afbeelding iedereen omdraait en waar ze op tafel liggen.
2. Leg de schelpjes van te voren in nette rijtjes neer. Dat onthoudt makkelijker.

Veel succes!

UITKNIPBLAD

Knip alle schelpjes uit om ze te
gebruiken tijdens het spel.

