Hallo,
Wat leuk dat je mijn site hebt bezocht en dit document ‘Tafelbingo’ hebt gedownload!
Je mag dit document vrij gebruiken in de klas of thuis.
Als je dit document aan wilt raden bij collega’s of andere belangstellenden, vermeld dan dat het te
vinden is op www.tureluurs-educatie.nl.
Alvast bedankt en veel plezier!
Marije Turel

Hoe gebruik je dit document?
Je spreekt met je kind af of het steeds 10 of 15 minuten gaat oefenen en welke tafel.
Je spreekt af of het per dag 1 of 2 mag afkruisen, anders is de bingo kaart wel heel snel vol!
Je overlegt samen wat het doel/de beloning is.
Overleggen is heel belangrijk, zo neem je je kind mee in het proces en wordt het niet een ding wat
opgedrongen wordt, maar waar hij of zij zelf inspraak in heeft gehad.
Je kan de eerste keer (of als je kind wat jonger is) afspreken dat het bij elke rij een beloning krijgt
om het kind te motiveren. Je kan dan strookjes maken en in een envelop stoppen.
Je kan dan denken aan:
● Je mag een toetje uitzoeken
● Met mama een spelletje doen
● Op vrijdag/zaterdag opblijven tot ….
● Je krijgt 1 euro om iets voor een ander te kopen
● Met papa een cake bakken
● Gebruik je eigen creativiteit!

Tafelbingo kaart van ………………..
Ik oefen de tafel van 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Met een
spelletje

Met een
zaklamp

Op de bank

Op maandag

Met papa of
mama

Met een pet
op

Met een
snoepje in
mijn mond

In de auto

Hardop

Op
woensdag

In bed

Voor het
eten

Onder de
tafel

Op de wc

Liggend op
de grond

Op dinsdag

Aan tafel

In het
weekend

Met een
werkblad

Fluisterend

Met twee
verschillende
sokken aan

Op de trap
(onderste
tree)

Onder de
tafel

Op een
kussen

Als mijn hele bingo-kaart vol is dan wil ik graag
……………………………………………………………………………………...

