
 

Natuurmemory
Speel memory met wat je in de natuur vindt
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel.
In plaats van kaartjes te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes,
bloemetjes en blaadjes!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Natuur, Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
kartonnen doosjes of plastic/papieren bekers
steeds twee keer hetzelfde natuurlijke materiaal (dus 2 blaadjes, 2 stenen, 2 bloemen enz.)

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens het spel memory verschillende ontwikkelingsgebieden. Tijdens het spel memory stimuleer
je het cognitief geheugen. Het kind probeert te onthouden welk natuurlijk materiaal waar ligt. Daarbij
sorteert het de goede materialen bij elkaar. Tijdens het oppakken van de natuurlijke materialen gebruikt
het kind zijn fijne motoriek. Speelt het kind het spel samen met iemand anders, dan behoren de spelers
rekening met elkaar te houden. Wie is wanneer aan de beurt? (sociaal-emotionele ontwikkeling). Benoem
samen welke natuurlijke materialen er gevonden zijn. Zo stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling.

 



 

Wat gaan we doen?
Ga naar buiten en zoek allerlei materialen. Loop zo bijvoorbeeld door het bos heen en probeer van elk
materiaal twee stuks te verzamelen. Op deze manier kan er memory mee gespeeld worden.

Tips:

takjes
stenen
bloemen als een paardenbloem of madeliefje
schors
droge (konijnen)keutel
groen blad
bruin blad
kastanjes, noten, dennenappels, dennennaalden

Heb je genoeg sets van twee verzameld? Nu kan het memoryspel beginnen! Stop in elk doosje een
natuurlijk onderdeel (je kunt ook omgekeerde bekers gebruiken), hussel de doosjes goed door elkaar en zet
ze in een vierkant neer. Om de beurt mogen de kinderen nu memory spelen. Door telkens twee doosjes
open te maken proberen ze sets te vinden. Heeft iemand een set gevonden dan mag diegene het houden
en heeft hij één punt. Wie vindt er de meeste sets? 

 


