
Woordenschat memoryspel 
Bij taalactief groep 7, versie 4, thema 6 

Speel het spel met 2 tot 4 spelers.  

Doel: Probeer zoveel mogelijk kaartjes die bij elkaar horen om te draaien.    

Voorbereiding: Schudt de kaartjes en leg ze neer, met het plaatje naar beneden.  

Spel: Speel in de richting van de klok. Als je aan de beurt bent, draai je een kaartje naar keuze om. Daarna draai je een tweede kaartje om. Als op het 
ene kaartje het woord staat (rood) en op de andere de betekenis (blauw), dan pak je de twee kaartjes van tafel en leg je ze naast je neer. Nu mag je 
nog een keer! Tot je twee kaartjes hebt omgedraaid die géén paar vormen. Als je twee kaartjes omdraait die niet gelijk zijn, draai je ze (nadat 
iedereen ze heeft kunnen zien) weer om. Je laat de kaartje op dezelfde plaats liggen. De volgende speler is aan de beurt. Ga zo door tot alle kaartjes 
op zijn. De speler met de meeste kaartjes wint.  

Tips: Let goed op - ook als je niet aan de beurt bent. Onthoud welke kaartjes iedereen omdraait en waar ze op tafel liggen. Leg de kaartjes in nette 
rijtjes neer. Dat onthoudt makkelijker. Tenzij je het juist moeilijker wilt maken, leg de kaartjes dan kris-kras op de tafel.  

 

Je groen en geel 
ergeren 

Je heel erg aan iets of 
iemand storen 

Een koekje van eigen 
deeg krijgen 

Vervelend behandeld 
worden, nadat je 

hetzelfde bij iemand 
anders hebt gedaan 



Iemand op het 
verkeerde been 

zetten 

Je geeft iemand een 
verkeerde indruk 

van iets, waardoor hij 
gaat denken wat 

helemaal niet klopt 
 

Stukje bij beetje Langzaam en 
geleidelijk 

Naar hartelust Zoveel je maar wilt Straattaal 

Een taal met eigen 
woorden en zinnen 
die jongeren onder 
elkaar gebruiken. 

 



Codetaal 
 Geheimtaal Vaktaal 

De taal die mensen 
met hetzelfde beroep 

(vak) met elkaar 
gebruiken 

 

Standaardtaal 
Officiële taal van het 

land. 
 

Het dialect 
 

een taal die in 
bepaalde streken 
wordt gesproken 



De wereldtaal 
 

Een taal die op veel 
plaatsen in de wereld 

gesproken wordt 
Verrijking 

Iets waar je als 
persoon beter van 
wordt, in vorm van 
geld of een ervaring. 

De verarming 
Iets waar je als 

persoon slechter, 
armer van wordt 

Lyrisch zijn 
 

Iets heel geweldig of 
fantastisch vinden 



Walgen van 
 

Iets heel vies of heel 
vervelend vinden 

Abrupt 
 Heel plotseling 

Allengs 
Langzamerhand 

 Uitdrukking 

Een vast groepje van 
woorden of een zin 
met een figuurlijke 

betekenis. 



Gezegde: 
 

Een vast groepje 
woorden met een 

figuurlijke betekenis. 
De vorm is iets 

minder vast dan bij 
het spreekwoord. 

Wijten aan 
 Schuld leggen bij 

Absurd 
Heel erg raar, 

belachelijk Stellen 
Beweren, zeggen dat 

het niet waar is. 



De mengelmoes Van alles door elkaar Teren op Genoeg hebben aan. 

De dwaas 
Iemand die gekke 

dingen doet Bizar Heel vreemd 



Beschaafd Goed opgevoed, 
volgens de regels De suggestie Het voorstel 

Bekakt Overdreven deftig Gênant 
Om je voor te 

schamen 



Tevens Ook Grotendeels Voor het grootste 
gedeelte 

Krampachtig 
Met meer inspanning 
of moeite dan nodig 

is 
Aanvaardbaar 

Iets wat je kunt 
aannemen of 
accepteren 



Verwant zijn aan Familie zijn van Afleiden van 

Woorden maken van 
andere woorden, 

vaak uit een andere 
taal 

 

 

 


