
voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
20 minuten 

LESDOEL
De leerlingen leren door middel van memory 
Engelse woorden over eten en drinken 
herkennen en uitspreken.

Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze 
van enkele eenvoudige woorden over  
alledaagse onderwerpen.

InhouD
Voorbereiding
Print de memorykaartjes uit. Je kunt hierbij 
kiezen om alleen de afbeeldingen te gebruiken 
(print deze dan 2x uit) of de combinaties van de 
afbeeldingen en de geschreven woorden. 

Inleiding 
De leerlingen oefenen in twee spellen 
eenvoudige Engelse woorden. In dit geval 
binnen het thema eten en drinken. Zorg er 
wel voor dat je deze woorden al eens met de 
leerlingen hebt geoefend. Je kunt beide spellen 
spelen met alleen de kaartjes met afbeeldingen, 
waarbij de leerlingen hetzelfde kaartje moeten 
vinden. Je kunt ook de ene helft van de klas 
de afbeeldingen geven en de andere helft van 
de klas de kaartjes met geschreven woorden 
geven. Dit maakt het iets moeilijker om elkaar 

te vinden en vraagt meer kennis over Engelse 
woorden.

Aan de slag 
Spel 1: Change places
In dit spel moeten leerlingen met hetzelfde 
kaartje van plek wisselen. Dit doen ze nadat jij 
het woord op hun kaartje hebt genoemd. Ga op 
het schoolplein met de leerlingen in een kring 
staan. Deel aan elke leerling een memorykaartje 
uit. Zorg daarbij wel dat je van elke soort twee 
kaartjes uitdeelt. Vraag (in het Engels) aan de 
leerlingen of ze van het plaatje het Engelse 
woord kennen. Zo niet, zeg het woord dan even 
voor. Nu gaan we starten. Vraag aan de leer-
lingen: change places if you have … (cheese). 
Kies dus een woord van de memorykaartjes en 
plaats deze aan het einde van de zin 
(bijvoorbeeld cheese). De twee leerlingen die 
‘cheese’ hebben, moeten in dit geval wisselen 
van plek. Dit doe je totdat alle leerlingen een 
keer zijn gewisseld van plek. Daarna start je met 
spel 2 of herhaal je dit spel nog een keer door 
de leerlingen een ander kaartje te geven.

Naar een idee van  
Spelen met Engels

Benodigde materialen
• Geprinte memorykaartjes

Tip! Geef de leerlingen de opdracht mee
om tijdens het wisselen te springen,  
huppelen, heel langzaam te lopen, etc. Dit leg 
je dan uiteraard in het Engels uit (jumping, 
skipping, walk very slowly).

Engels
Find your match

groep 5,6
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https://spelenmetengels.nl/


Spel 2: Find your match
In dit spel gaan de leerlingen op zoek naar het 
matchende kaartje bij hun eigen kaartje. Geef 
elke leerling een kaartje. Vraag weer of iedereen 
het woord kent op zijn of haar kaartje. Daarna 
kunnen de leerlingen op zoek naar hun match, 
daarvoor lopen ze allemaal ‘vrij’ rond op het 
schoolplein. Ze spreken andere leerlingen aan 
met de vraag: do you have … (bread). De andere 
leerling antwoordt met yes, I have of no, I have 
not. Als beide leerlingen hetzelfde kaartje  
hebben (bread), roepen ze: we have a match! 
Dan mogen ze even wachten tot de rest van 
de klas ook klaar is. In de tijd dat ze wachten, 
mogen ze proberen om een korte Engelse zin 
met hun woord te maken. Hebben de leerlingen 
niet hetzelfde kaartje, dan zoeken ze verder. Ook 
dit spel kun je nog een tweede keer spelen door 
nieuwe kaartjes uit te delen.

Reflectie
Als alle leerlingen hun match hebben gevonden, 
verzamel je weer in een kring waarbij de  
tweetallen naast elkaar staan. Ga de kring af 
door (in het Engels) te vragen welke zin het 
tweetal heeft gemaakt. 

Find your match



Bijlage: Memorykaartjes(1)
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Bijlage: Memorykaartjes (2)
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Bijlage: Memorykaartjes (3)

Find your match

Fish

Hamburger Fries

Peanut butter Biscuit

Cake Pizza

Chocolate Egg

Rice Cheese

Salad Water

Ice cream Apple

Banana



Bijlage: Memorykaartjes (4)

Find your match

Hotdog

Coffee Pear

Sweets Tea

Milk Strawberry

Bread Jam

Spoon Fork

Knife Orange juice

Carrot Tomato

Sandwich


