
Bingokaart groep 1 week 4 
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1. Maak een ketting van pasta 
en een touwtje of dropveter. 
Eventueel kan je van tevoren 
de pasta kleuren. 
 
 

2. Bouw een kasteel. Je mag 
alles gebruiken maar vergeet 
niet waar je een kasteel aan 
herkent (torens, deur, 
ophaalbrug, kantelen, gracht). 

3. Print de muts (bijlage 1) op 
gekleurd papier en scheur een 
wit blaadje tot hele kleine 
sneeuwvlokken. Beplak de 
muts met de sneeuwvlokken. 
 

4.  Spiegelen. Iemand thuis 
maakt een rij met spullen en 
legt daar een lijn naast. Ga 
opzoek naar dezelfde spullen 
en leg die aan de andere kant 
naast de lijn. Maak het 
moeilijker door meerdere 
spullen naast elkaar te leggen. 

5. Basketbal met bolletjes 
sokken. Zet verschillende 
manden, pannen of bakjes 
neer en probeer de bolletjes 
erin te gooien. Ga steeds 
verder staan om het moeilijker 
te maken.  

6. Verstop een schat in huis en 
maak een schatkaart om de 
schat te kunnen vinden.  

7. Volg een muziekles van juf 
Maartje. 
 

8. Leg cijfers met duplo, 
bestek, kralen, blokken of 
ander materiaal. 
 

9.  Verstoppertje met spullen. 
Kijk wat er op tafel aan spullen 
ligt, doe je ogen dicht en 
iemand anders haalt één ding 
weg. Lukt het om te raden wat 
er verstopt is als je je ogen 
weer open doet? 
  

10. Versier de letter ‘k’ (bijlage 
2). Hoe? Dat mag je zelf 
verzinnen! Verven, kleuren, 
beplakken met macaroni, 
glitters, stickers en ga zo maar 
door. 

11. Raad wat je eet. Doe een 
blinddoek op en proef 
verschillende dingen. Weet jij 
wat het is?  En vind je alles 
lekker? Wat is gezond en wat 
niet? 

12. Kijk de les van Antonius in 
Beweging van Bolga en Olga. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=TkBqt4k0DA0&t=280s 
 

13. Zoek in huis spullen in de 
kleuren van de regenboog, leg 
ze in de vorm van een 
regenboog en maak er een 
foto van.  

14. Maak een tekening van 
jouw gezin. Wie woont er 
allemaal in huis? Hoe zien zij 
eruit? Heb je ook huisdieren? 

15. Doe iets dat begint met de 
letter ‘k’. Kan jij meerdere 
activiteiten bedenken? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBqt4k0DA0&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=TkBqt4k0DA0&t=280s


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


