
Memo-drie
Memorie kennen we allemaal, maar kennen jullie ook memo-drie?
Hierbij is het de bedoeling om drie kaartjes te matchen.

Hoe spelen?
Print de bladzijden dubbelzijdig op dikker papier, om ze mooi te houden kun je ze ook lamineren.
Als je dit spel voor het eerst speelt kun je ervoor kiezen om de kaartjes met de tekst naar boven te leggen.
Dit zal voor de eerste keer al lastig genoeg zijn,  dan noemen we het natuurlijk geen memo-drie maar welke drie?
Als de leerling drie kaartjes vindt die bij elkaar horen roept/zegt hij/zij: drie.
Als de overige spelers het eens zijn, dan mag hij/zij de drie kaartjes houden.
Klopt het toch niet, dan gaan de kaartjes terug op de tafel. 
Als dit spel vaker gespeeld is, dan kun je de memo-drie als andere spelvorm introduceren.
Dat werkt hetzelfde als memorie, alleen moeten er drie kaartjes matchen.

Geschikt voor?
Groep 6-7-8 maar kan ook in het VO gebruikt worden.

Doel?
In deze download oefenen de leerlingen met het metriek stelsel. 
Ze oefenen met lengte (o.a. meter), gewicht (o.a. gram) en/of inhoud (o.a. liter).
Op welke drie kaartjes staat een even grote lengte/gewicht/inhoud?  
Het oefenen kan met de maten apart of gemixt.



0,5 m 0,05 dam50 cm

5 m 5 000 mm50 dm

200 m 20 000 cm0,2 km

20 m 2 000 cm2 dam





30 m 0,03 km300 dm

3 km 3 000 m30 hm

9 hm 900 m0,9 km

9 m 900 cm0,9 dam





0,8 liter 800 ml8 dl

80 dl 800 cl8 000 ml

4 dl 40 cl0,4 liter

0,4 dl 40 ml4 cl





0,1 liter 100 ml10 cl

10 dl 1 liter1 000 ml

7 dl 700 ml0,7 liter

0,7 dl 70 ml7 cl





6 kg 600 dag6 000 g

60 g 6 000 cg60 000 mg

9 dg 900 mg0,9 g

0,9 dg 90 mg9 cg





500 g 50 000 cg0,5 kg

50 g 500 dg5 000 cg

1 dg 100 mg0,1 g

0,1 dg 10 mg1 cg




