
NIVEAU 3
Als je kind twee plaatjes kan vinden maak het dan steeds 
moeilijker door meer deksels en kaartjes te gebruiken. 

Benoem steeds hardop welk voorwerp je onder welke 
deksel verstopt. Kijk wat je kind nog net kan en sluit hierbij 
aan als het gaat om het aantal deksels.

•  Verzamel 6 gelijke plastic deksels, bijvoorbeeld 
van pindakaas of chocopastapotten. 

 
•  Download de knipbladen (2 stuks) van  
www.speelsbrein.nl. Knip de cirkels uit. Plak de 
verschillende voorstellingen op de deksels. 

 
•  Plak de andere voorwerpen op karton en knip ze 
uit tot vierkante kaartjes 

Materiaal

TUSSENSTAP BIJ STAP 1
Door meer deksels neer te leggen, maak 
je het net wat moeilijker voor je kind om 
het plaatje te vinden. Start met twee 
deksels en bouw op tot zes deksels.

NIVEAU 4
Je kind kan beter onthouden als 
de deksels op een vaste plek 
blijven liggen.

•  Maak het spel moeilijker, door 
de deksels nadat je de kaartjes 
hebt verstopt door elkaar heen 
te schuiven. Dit is voor je kind 
moeilijker om te onthouden, 
het doet meer een beroep op 
het auditieve werkgeheugen. 

•  Start weer met twee deksels  
en bouw op tot zes deksels.

Bij de werkgeheugenspelletjes kan je als richtlijn 
hanteren dat je kind elk jaar een voorwerp meer 
kan onthouden. Met 1 jaar kan je kind één voorwerp 
onthouden, met 2 jaar twee voorwerpen en met 3 
jaar drie voorwerpen. Maar kijk goed wat jou kind 
kan, want zoveel kinderen, zoveel verschillen.

Speelfeitje

Realiseer je dat een jong kind 
nog minder gevoel heeft voor 
afmeting, dus de draak past 
best in een boodschappentas!

NIVEAU 2
Je kind kan van twee plaatjes onthouden waar ze  
verstopt zijn.

• Neem twee deksels en twee voorwerpen. 
•  Benoem bij beide deksels steeds hardop wat je waarin 
verstopt. Bijvoorbeeld: ‘De koning is in de auto’ en ‘De 
draak is in de tas’. 

•  Nadat het verstopt is, vraag je bijvoorbeeld: ‘Waar is de draak?’ en 
daarna ‘Waar is de koning?’

Wa! is  
de k"ing?

Wa! is 
de draak?

NIVEAU 1
Je kind kan het plaatje wat verstopt is onder de 
deksel vinden.

• Zet twee deksels voor je kind neer.
• Verstop één plaatje onder een deksel.
•  Belangrijk: Benoem als je verstopt de deksel en 
het plaatje, bijvoorbeeld ‘de koning is in de auto’.

•  Vraag nu waar het verstopte plaatje is.  
Bijvoorbeeld: ‘Waar is de koning?’

Als je kind het goede antwoord geeft of de juiste 
deksel aanwijst, kan je verder gaan naar niveau 2.

De k"ing 
is in 

de auto.

Wa! is 
de k"ing?
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