
© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 3Groep 3-4 | De woelige baren

LESSUGGESTIE | GROEP 3-4

De woelige baren
Speel een memoryspel over zee en strand

Lesduur: 50 minuten

Lesvorm: knutselen en spel

Werkwijze: tweetallen

Wat heb je nodig?

•  printblad: lege kaartjes voor het memoryspel, 

minimaal zestien per tweetal

• kleurpotloden en pen

•  plaatjes van zee, strand, schepen, duinen, dieren, 

schelpen, enzovoort

• schaar, lijm

Bij het strand en de zee horen veel bijzondere 

dieren en dingen. Welke kennen de kinderen al? 

De kinderen maken een memoryspel en leren over 

dieren en andere dingen die je tegenkomt in de zee en op het strand. 

Welke woorden hebben te maken met zee en strand? Geef een paar voorbeelden: duinen, golven, 

kwal, zeester, zeilboot en tanker. Welke woorden zijn nieuw? Maak een grote woordwolk op het 

bord en laat de kinderen zoveel mogelijk zee- en strandwoorden noemen. Probeer verder te 

associëren op bekende woorden, zodat er ook wat minder bekende begrippen naar boven komen.

Opdracht 1 Memoryspel maken

Verdeel de klas in tweetallen. De kinderen schrijven minstens acht zee- en strandwoorden op.  

Ze mogen de woorden van het bord overschrijven, maar ze mogen ook zelf woorden bedenken.  

Het liefst woorden die nog een beetje onbekend zijn. Bij elk woord zoeken ze een klein plaatje  

of maken ze een kleine tekening. Deel de memorykaartjes uit. Op één kaartje schrijven de 

kinderen het woord, op het andere komt het plaatje of de tekening.

Opdracht 2  Memory spelen

Wanneer alle memoryspellen klaar zijn, wisselt elk tweetal hun spel uit met een ander tweetal.  

De klas speelt het spel. Elk tweetal schrijft voor zichzelf op welk woord ze vandaag hebben 

geleerd, of aan welk woord ze zelf niet zo snel hadden gedacht.
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Opdracht 3 Evaluatie

Bespreek welke woorden er allemaal voorbij kwamen. Welke woorden waren nieuw? Was het bij 

alle woorden makkelijk om er een plaatje bij te vinden? Waarom soms niet?

Deze les is in samenwerking met Frets! ontwikkeld en past bij hun muziekvoorstelling Freonskip.

https://www.defrets.nl/
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