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Memo-drie klokken

Memorie kennen we allemaal, maar kennen jullie ook memo-drie?
Hierbij is het de bedoeling om drie kaartjes te matchen.

Hoe spelen?
Print de bladzijden dubbelzijdig op dikker papier, om ze mooi te houden kun je 
ze ook lamineren.
Als je dit spel voor het eerst speelt kun je ervoor kiezen om de kaartjes met 
de tekst naar boven te leggen.
Dit zal voor de eerste keer al lastig genoeg zijn,  dan noemen we het natuurlijk 
geen memo-drie maar welke drie?
Als de leerling drie kaartjes vindt die bij elkaar horen roept/zegt hij/zij: drie.
Als de overige spelers het eens zijn, dan mag hij/zij de drie kaartjes houden.
Klopt het toch niet, dan gaan de kaartjes terug op de tafel. 
Als dit spel vaker gespeeld is, dan kun je de memo-drie als andere spelvorm 
introduceren.
Dat werkt hetzelfde als memorie, alleen moeten er drie kaartjes matchen.

Er zijn steeds drie kaartjes:
- Analoge tijd
- Digitale tijd
- Tijd in woorden



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social 

media zetten

onze 
bronnen
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