Vakantiebingo!

* Print deze bingo uit en speel samen met je gezin, een vriendje of vriendinnetje of lekker in je eentje.
* Bedenk hoeveel tijd (dagen/weken..) je voor de bingo neemt en wat je doet als je Bingo hebt.
* Zet een kruisje in de hokjes die je hebt gehad. Kies steeds een nieuw hokje.
* Verander een opdracht die je niet leuk vindt; het is immers jouw vakantie! Heel veel plezier!!
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Kijk de film Binnenste Buiten/
Inside Out. Een leuke manier om
over je gevoelens te praten.
* Welk figuur drukt bij jou op de
knopjes? En bij je vader/moeder?
* Verzin er een figuurtje bij en
knutsel of teken hem/haar.

Aai tien verschillende dieren
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Speel verstoppertje met je
vader/moeder/oom/tante/
broer/ zus/oppas/ buurman /
buurvrouw/vriendje/
vriendinnetje/oma/opa/hond/
kat/konijn/………………
Ik heb met …………….. mensen
/dieren verstoppertje gespeeld

Kies uit, bak en eet lekker
op:
-een pizza
-koekjes
-taart
-pannenkoeken
-................. Smakelijk!

Kies muziek, verzin een
dansje en maak er een
filmpje van.
Leer je dansje nu aan iemand
anders.

Span buiten een lijn en hang er kranten
overheen. Gooi nu net zolang met een
tennisbal tegen alle kranten totdat ze
allemaal gescheurd zijn. Moeilijk? Maak je
bal steeds weer nat zodat de krant
gemakkelijker scheurt.

Zoek op internet een beroemd
gebouw. Bouw het na met
Lego/Duplo/Kapla / …. Beslis
wanneer je gebouw mooi
genoeg is voor een foto.

Speel een
gezelschapsspel. Doe
je deze bingo alleen,
kun je ook een
kaartspel of smartgame
spelen.

Neem een schoenendoos of deksel
hiervan. Schilder in 1 kleur. Zoek
buiten zand, mooie steentjes, stokjes,
schelpjes, blaadjes etc Plak ze zo in
het deksel dat het een mooi geheel
wordt.

Zoek verschillende
kledingstukken of
verkleedkleren. Verkleed je en
maak een mooie foto (van
iedereen samen)

Pak een blad. Teken 12 hokjes
zoals hier. Verzin een nieuwe
bingo en deel hem (op
Facebook?) met andere
kinderen.

BINGO!!! 

(En nu? Ijsje

met vier bollen en slagroom? Naar
de bioscoop? …………………..?

