
 

 
 

1. Naam van het product 
Maxi Memory – toen en nu 
 

2. Product code 
25509480 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Deze memorie bevat realistische afbeeldingen op kaarten in allerlei thema's. Train het geheugen en 
bevorder de ontwikkeling van observatie en concentratie. Een afbeelding uit het heden en een 
afbeelding uit het verleden. Probeer van alle kaartjes 2 afbeeldingen te vinden die bij elkaar horen en 
wie aan het eind van het spel als alle kaarten op zijn, de meeste matches heeft gevonden, heeft 
gewonnen! 
 

5. Inhoud 
 35 x speelkaart 

 

6. Zintuigstimulaties  
Zicht  
 

7. In gebruik nemen 
Spelsysteem: geheugen 
Bekend worden met de uitvindingen 
Stap 1: Leg alle kaartjes met de afbeelding naar boven en combineer de paren. De gekleurde rand 
kan helpen om de paren te herkennen. 
Stap 2: Wanneer alle paren compleet zijn, worden alle kaartjes door elkaar geschud en 
ondersteboven op tafel gelegd. 
Stap 3: Om de beurt worden er twee kaartjes omgedraaid en op tafel gelegd. Indien ze een paar 
vormen, houden we deze en draaien we nogmaals twee kaartjes om, op zoek naar meer paren. 
Indien geen paar, dan leggen we ze weer ondersteboven op dezelfde plaats. De volgende speler is 
aan de beurt. 
Stap 4: Het spel gaat door tot er geen kaartjes meer op tafel liggen. Dan telt iedere speler zijn/haar 
paren, en de winnaar is degene met de meeste paren. 
 
Hoe heeft iedere uitvinding zich ontwikkeld?  
Het analyseren van de verschillen en overeenkomsten die er zijn voor iedere uitvinding, tussen de 
oude versie en de moderne versie.  
U kunt hierbij eigenschappen overwegen zoals afmeting, kleur, materiaal waarvan het gemaakt is, of 
u functionaliteiten heeft toegevoegd of verwijdert, enz. 
 
Classificering:  
Groepeer de uitvindingen volgens een eigenschap die ze gemeen hebben: ze zijn vervoermiddelen, 
ze dienen voor hygiëne, ze helpen ons in de communicatie, enz.   
 
Taal structureren: 
Het opbouwen van zinnen in relatie tot de uitvindingen die te zien zijn op de kaartjes.  



 

 
 

Voordelen:  
Het benoemen van de voordelen die elke uitvinding met zich mee heeft gebracht, en bedenken en 
beschrijven hoe de wereld zou zijn als die uitvinding niet zou bestaan. 
 
Talen:  
Met dit spel kunt u ook werken aan alle vocabulaire in relatie tot uitvindingen in andere talen. 
 

8. Aanvullende informatie 

 De aanbevolen leeftijd is 3 jaar en ouder.  

 
9. Technische informatie 
Afmeting:   9 x 9 cm 

 
 
 
Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

