Praktijkles
Bordenbingo
Activiteit
Kinderen zien elke dag veel verkeersborden op straat. Deze praktijkles is
bedoeld om kinderen te helpen om deze borden te onderscheiden en
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• Speel het bingospel:
- pak steeds een kaartje en lees de betekenis van het bord 		
hardop voor;

om de betekenis bij de borden aan te leren dan wel ‘in te slijpen’.

-	kinderen die dat bord op hun bingokaart hebben staan,

Materialen

- ga door tot elk kind bingo heeft.

mogen het doorstrepen;
• Voor elk kind een ‘bingokaart’.
• Een VVN Bordenposter.

Afsluiting
• Bekijk of er kinderen zijn die geen bingo hebben, omdat ze de

Voorbereiding

betekenis van een bord niet kenden.
• Bespreek die borden nog even na.

Optie 1
• Print vooraf de bingokaart voor alle kinderen uit.

Ten slotte

• Laat ze de bingokaart mee naar huis nemen.

U kunt de kinderen het bingospel ook zelfstandig in groepjes laten

• Geef de opdracht om de borden die ze op weg naar huis

spelen.

tegenkomen, in de bingokaart te tekenen. Kies voor 6 of 9 borden
die ze moeten tekenen.
• Kinderen die te weinig borden tegenkomen, kunnen hun bingokaart
aanvullen met borden van de VVN Bordenposter.
• Laat ze de volgetekende bingokaart op een afgesproken moment
weer terug meenemen.

Werkblad
Bordenbingo
Bingokaart
In elk vak teken je een verkeersbord. Kleur het bord in de
goede kleur. Knip de kaart uit. Speel het bingospel.

Deze bingokaart is van:

Optie 2
• In plaats van borden van hun school-thuisroute, kunt u de kinderen
ook hun bingokaart laten vullen door ze zelf borden te laten kiezen
van de VVN Bordenposter.

Kern
• Laat een groepje kinderen van alle borden van de VVN
Verkeersbordenposter de betekenis opschrijven op een apart kaartje:
- elk bord komt op een apart kaartje;
- zorg dat de kinderen de goede beginzin gebruiken.
• Vul dit aan met de borden die de kinderen wel op hun bingokaart
hebben en die niet op de VVN Verkeersbordenposter staan.
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