Letter bingo
Wie heeft er als eerste bingo?
Tijdsduur

20 minuten

Voorbereidingstijd

5 minuten

Ontwikkelingsgebied

Motorische, cognitieve en spraak- en taal ontwikkeling

Doelgroep

4-7 jaar

Soort activiteit

Beweegactiviteit

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Bingokaart
Verschillende ruimtes
Eventueel een pen of potlood
Eventueel een leuk prijsje

Voorbereiding
Print de onderstaande bingokaart uit en leg eventueel een pen of potlood klaar.

Aan de slag
Kies met elkaar een leuke ruimte uit waar jullie bingo willen gaan spelen. Dit kan bijvoorbeeld een
slaapkamer zijn, de badkamer, de tuin, schuur, keuken of gewoon de woonkamer. Op de bingokaart staan
8 letters. Geef deze bingokaart mee aan jouw kind en laat hem of haar in de gekozen ruimte op zoek gaan
naar dingen die met deze letters beginnen. Als ze 8 voorwerpen hebben gevonden bij de bijbehorende
letter dan moet hij of zij vlug BINGO roepen!
Bekijk samen of het een echte of valse bingo is en bespreek de antwoorden met elkaar.
TIP:
-

Maak zelf een nieuwe bingokaart voor meer variatie.
Speel nogmaals bingo maar dan in een andere ruimte.
Deel de bingo op: Bovenste rij, onderste rij en volle kaart.
Bij een valse bingo moet je een liedje zingen.
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Blikjesdrum
Tik, tik op je groenteblik
Tijdsduur

5-20 minuten

Voorbereidingstijd

5-15 minuten

Ontwikkelingsgebied

Muzikale-, motorische ontwikkeling

Doelgroep

Kinderen 4-7 jaar met een ouder/verzorger of ouder broertje/zusje

Soort activiteit

Zingen en musiceren

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

De spelbeschrijving en tekst van het lied
Geluidsvoorbeeld liedje: https://youtu.be/HKnzAGvDVSE
Lege (groente) blikken
Ducktape
Pollepels of stokjes (voor iedere speler twee)
Eventueel emmers, bloempotten, pannen.

Voorbereiding
Lees de spelbeschrijving door en luister naar het geluidsfragment. Leg de stokjes klaar. Plak de scherpe
randen van de lege blikken af met het tape. Verzamel (of laat je kind dat doen) klinkende materialen waar
op getrommeld mag worden. Tip: de grote fritesaus-emmers van de snackbar klinken prachtig, zonder dat
het meteen pijn aan je oren doet.

Aan de slag
Luister samen een paar keer naar het geluidsfragment. Zing misschien al een beetje mee. Zet dan de
blikken en de pollepels/stokjes klaar. Experimenteer hiermee. Tikken op de rand klinkt anders dan tikken
op de bodem. Roeren in het blik klinkt anders dan het stokje over de ribbels van het blik raspen. Kan je
kind woorden geven aan de klanken die ontstaan? Zo stimuleer je de muzikale- en taalontwikkeling.
Zing dan opnieuw het lied terwijl je meespeelt in de maat. Laat je kind lekker op zijn eigen manier spelen.
Imiteer ook eens wat jij je kind ziet doen. Het is heel motiverend voor je kind als jij zijn variatie nadoet.
‘Papa heeft gezien wat ik doe. En hij doet het na. Wat ik doe is dus oké’. Zo help je het zelfvertrouwen van
je kind te laten groeien.
Met de oudste kinderen kun je muzikale afspraken maken: ‘De eerste regel tikken we op de bodem van het
blik, de 2e regel tikken we op de zijkant’. Je kunt ook vier verschillende manieren van tikken verzinnen.
Welke variaties bedenkt jouw kind?

Variatie
Om de beurt ben je de blikjesbaas. Spreek de volgorde af. Bij ‘tik, tik doe eens net als ik’ verzint de 1e
blikjesbaas een manier van tikken op het blik. De andere spelers doen dit in het volgende couplet allemaal
na. Bij de volgende ‘tik, tik doe eens net als ik’ verzint de 2e blikjesbaas een manier van tikken. Zo krijgt
iedereen een beurt.
Variatie
Trommelen kan de energie zó opstuwen dat je kind er een beetje van doordraait. ( of dat jouw oren het
niet meer aankunnen). Dan maak je er een stop- speelmoment van. Een leuke afwisseling én ook nog eens
heel goed voor het stimuleren van een geconcentreerde luisterhouding.
Na het zingen van het lied, spreek je de volgende tekst uit: ‘Tik, tik, tik, tik, top. Alle stokjes STOP!’ Op STOP
steek je je stokjes in de lucht. Ondertussen maak je goed oogcontact met je kind. Hoe lang kunnen jullie
samen stil zijn? Dan lekker los op de blikken waarna je weer afsluit met ‘Tik, tik, tik, tik, top. Alle stokjes
STOP!’ Dit kun je herhalen zolang jullie het samen leuk vinden.

Variatie
Haal de andere materialen tevoorschijn. Bloempotten, prullenbak, pannen etc. Hoe klinken de
verschillende materialen? Bouw er vervolgens een drumstel van en speel lekker mee met deze swingende
muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=8zyjWMoh_ao

