GROEP 7/8- Fietsbingo
Leerdoel
Een bingo spel waarbij leerlingen ervaren dat fietsen ook leuk is.
Inleiding
De leerlingen gaan aan de slag met korte opdrachten op de fietsbingokaart. Wie heeft de
bingokaart als eerste vol? De opdrachten worden uitgevoerd op weg naar school of naar
huis.
Aan de slag
Print voor alle leerlingen een fietsbingokaart met fietsopdrachten uit. Deel de kaarten uit
en geef aan dat zij de opdrachten alleen op weg naar school of naar huis mogen doen. Het
geeft niet in welke volgorde ze de activiteiten doen. Natuurlijk hoeven de leerlingen niet te
bewijzen dat ze de activiteit gedaan hebben. Zet een paraaf, stempel, sticker of iets
dergelijks op de kaart als een leerling aangeeft de activiteit gedaan te hebben.
Reflectie
Welke opdracht was het moeilijkst? Welke het leukst? Heeft iedereen de bingokaart
compleet?
Alternatieven
Je kunt ook zelf opdrachten bedenken die wellicht beter passen bij de leeftijd/ interesses
van de leerlingen en die in de school- en leefomgeving uit te voeren zijn. In het geval niet
iedereen een fiets heeft kun je ook alternatieve bingokaarten maken voor de step of voor
kinderen die te voet komen.
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WERKBLAD- Fietsbingo
Bingokaarten:

Fiets over een brug

Maak een foto met je vriend/
vriendin op de fiets

Controleer of je banden nog hard
zijn en pomp ze eventueel op

naam?
Ga deze week minstens 3 keer op
de fiets naar school

Tel het aantal lantaarnpalen op
weg naar school/ huis

Fiets over een brug

Fiets op één dag 5 km

Fiets twee rondjes om een boom
en breng de boom op soortnaam

Spot de merel (vogel) op weg naar Bedenk zelf een opdracht en deel
school/ huis
deze met je klasgenoten
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vriendin op de fiets
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zijn en pomp ze eventueel op

naam?
Ga deze week minstens 3 keer op
de fiets naar school

Tel het aantal lantaarnpalen op
weg naar school/ huis

Fiets op één dag 5 km

Fiets twee rondjes om een boom
en breng de boom op soortnaam

Spot de merel (vogel) op weg naar Bedenk zelf een opdracht en deel
school/ huis
deze met je klasgenoten

