
 

MEMORY 

 
 

DOEN 

Je gaat met je groepje een Memory-spel maken, met eigen kaartjes. 

 

STAPPEN 

 

Stap 1 – oriënteren 

Je kunt straks kiezen uit verschillende soorten Memory spellen: 

• tekst bij (dezelfde) tekst  

• tekst bij (andere) tekst 

• plaatje bij (hetzelfde) plaatje 

• plaatje bij (ander) plaatje 

• tekst bij plaatje 

Bedenk dus eerst wat je wilt. 

 

Stap 2 – verzamelen 

Schrijf op wat je in je Memory spel wilt stoppen. 

Verzamel plaatjes en sla die op. Je kunt straks 8 paren (dus 16 kaartjes) maken. 

Voorbeelden: 

• een som hoort bij een bepaalde uitkomst 

• de foto van een dier hoort bij de naam van dat dier 

• een volwassen dier hoort bij een jong dier 



Laat eerst zien wat je allemaal hebt verzameld voor je verder gaat. 

 

Stap 3 – spel maken 

Als je alles hebt verzameld, kun je het Memory spel gaan aanmaken. 

1. Ga naar http://matchthememory.com 

2. Klik rechtsboven op [LOG IN] 

3. Kies Google 

 
en log in met: 

- zesvictor@gmail.com / zevenvictor@gmail.com / achtvictor@gmail.com  

- StVictor6 / StVictor7 / StVictor8 

4. Klik vervolgens rechtsboven op [CREATE] 

 
5. Vul nu de volgende gegevens in: 

a. Game Address = een woord waarmee je straks jullie Memory spel kunnen 

terugvinden 

b. Game Title = de titel van jullie spel 

6. Ga iets naar beneden en kies een van de opties: 

 
7. Klik ten slotte op [Create Game] 

 
 

Nu kun je tekst en afbeeldingen gaan toevoegen. 

8. Klik op [Picture Upload] en vervolgens op [Browse] 

 

 
9. Je kunt nu alle afbeeldingen die je wilde gebruiken toevoegen. 

Je kunt meerdere afbeeldingen tegelijk toevoegen. 



10. Klik nu op [Cards] 

 
11. Nu kun je kaarten gaan toevoegen. 

Kijk hieronder wat je noemt invullen: 

 

Title = titel 

Text = tekst op de kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Picture = de afbeelding op de kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Picture = de afbeelding op de kaart 

Text = tekst op de kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Picture = de afbeelding op de ene kaart 

Text = tekst op de andere kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Text = de tekst op de ene kaart 

Text B = tekst op de andere kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Picture = de afbeelding op de ene kaart 

Picture B = de afbeelding op de andere kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

 

Title = titel 

Picture = de afbeelding op de ene kaart 

Text = de tekst op de ene kaart 

Picture B = de afbeelding op de andere kaart 

Text B = tekst op de andere kaart 

Match Pop-Up = wat er in beeld komt als je twee dezelfde omdraait 

12. Doe dat voor alle acht kaarten en klik dan op [Play] 

 

Als je iemand anders het spel wilt laten spelen, kijk dan naar de adresbalk: 

 
Als iemand anders dat adres intypt, kan hij jouw Memory-spel spelen. 

 


