
 
 
 

 

In deze opdracht oefenen kinderen Engelse woorden 

over eten en drinken. Door middel van plaatjes en 

woorden te combineren herkennen ze Engelse 

woorden. 

 

Voorbereiding 

Print alle kaartjes enkelzijdig uit. Knip ze 

vervolgens uit, dit kan je natuurlijk ook door je 

kind(eren) laten doen.  

 

Aan de slag 

Bekijk eerst samen alle plaatjes en woorden en oefen met 

het herkennen en noemen van de woorden. Verspreid dan 

de kaartjes in de potjes of bakjes door de tuin (en/of het 

huis). In elk bakje doe je vier kaartjes (twee plaatjes en twee 

woorden). Daarna kan jouw kind zelfstandig aan de slag met 

de volgende opdracht: 

 

Zoek steeds paren van hetzelfde Engelse woord. Pak een kaartje uit een bakje en zoek in 

een ander bakje naar het bijpassende kaartje. Vind je het plaatje van een glas melk? 

Zoek dan het woord … ‘milk’. Heb je het paar gevonden? Leg deze dan op tafel neer. 

Daarna zoek je het volgende woord. Misschien vind je nu wel het woord ‘fork’. Zoek dan 

het plaatje van een … vork! 

 

Als je alle paren hebt gevonden, kies je vijf woorden uit. Met deze woorden maak je een 

Engelse zin, deze schrijf je op je blaadje op. Probeer het ook hardop voor te lezen. 

 

 

 
 

  

Find your match – groep 5/6 

 
Wat heb je nodig? 

• 16 bakjes, schaaltjes of 
potjes 

• Uitgeprinte werkbladen 

• Schaar  

• Leeg lijntjesblad 

• Pen of potlood 

 
 
 
 
   

 
 

TIP  

Je kunt ook de helft van 

de kaartjes gebruiken 

(dus alleen bijlagen 1 en 

3 of 2 en 4) 



Bijlage: Memorykaartjes(1)

Find your match



Bijlage: Memorykaartjes (2)

Find your match



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


