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

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.  

 

Een code breken Erachter komen hoe 
een code werkt 

Versleutelen 
Van een gewone 

tekst een tekst in 
code maken 



Ontcijferen 

Een tekst in code 
lezen door er weer 

gewone tekst van te 
maken 

 

Onthullen Een geheim vertellen, 
bekendmaken 

Verzwijgen  
Iets niet zeggen, iets 

geheimhouden Gepaard gaan met 
Samengaan met 

 



Openhartig 
 

Dat ben je als je 
makkelijk dingen 
over jezelf vertelt 

Blijk geven van 
Bewijzen, iets lagen 

zien 
 

Het dilemma 
Een moeilijke keuze 
tussen twee dingen 

 

Anoniem  
 

Je vertelt niet hoe je 
heet 



Het taboe 
 

Iets waarvan mensen 
vinden dat je het niet 
mag doen, gebruiken 

of erover praten 

Uit de school 
klappen 

Een geheim 
doorvertellen 

Onbevangen  
Je hebt ergens van 
tevoren nog geen 

mening over 

Bevooroordeeld 
 

Je hebt ergens van 
tevoren al een 
mening over 



Abstract  
 

Iets wat niet lijkt op 
de werkelijkheid 

Figuratief  
 

Iets wat lijkt op de 
werkelijkheid, je 

kunt zien wat het 
voorstelt 

Plechtig  
Officieel en ernstig 

 Met name Vooral  



Aansporen  
 Iemand aanmoedigen Interpreteren  

 
Iets uitleggen op 

jouw manier 

Het brein 
Je hersens, je 

verstand In een oogopslag onmiddelijk 



In het oog springen Opvallen  Iets met andere ogen 
bekijken 

Iets of iemand op een 
andere manier zien, 
omdat je je mening 

hebt veranderd 

Dynamisch 
In beweging, er is 

veel te doen  Statisch 
Niet in beweging, er 

is weinig te doen 



De expositieruimte 

Een ruimte waar je 
kunt kijken naar een 

verzameling van 
kunstvoorwerpen 

De gids 
Een persoon die 

informatie geeft aan 
een groep mensen 

De rondleiding 
Een informatieve 

route Statig  Deftig  



Het pand Het gebouw Het object Het voorwerp, het 
ding 

De bijzonderheid 
Dat wat bijzonder of 

opvallend is Beletten  Tegenhouden  



De blik verruimen 
Een ervaring opdoen 
door iets nieuws te 

doen 

Als aan de grond 
genageld staan 

Je even niet meer 
kunnen bewegen van 

schik of van 
verbazing 

 

 

 


