Memory
(bij het vel met de 28 plaatjes)
Het alom bekende spelletje! Maar met bijzonder plaatjes.
Memory betekent ‘herinnering’.
Hoe herinner jij je bepaalde momenten uit de tijd die voorbij is?
Spelregels:
Knip de 28 kaartjes uit. Er zijn steeds 2 dezelfde, met 1 verschil: op de één staat een +, op
de ander een –. Je husselt ze door elkaar en legt ze ondersteboven op tafel. Als je aan de
beurt bent draai je 2 kaartjes om. Als het 2 verschillende zijn, draai je ze weer om. Als je
twee dezelfde hebt omgedraaid mag je ze bij jezelf neerleggen, en dan noem je 1 ding dat
er leuk aan was, en 1 ding dat er niet leuk aan was. Dus heb je bv maandag omgedraaid,
dan zeg je: maandag was het leuk dat .... , maar wat niet leuk was, is dat .... Wie aan het
eind de meeste setjes heeft, heeft gewonnen.
Veel plezier!!
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