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Bingo
voorbereiding:

- print voor elke leerling een bingokaart (er zijn 6 verschillende)
- print 1 keer de controlekaart

- print de twee pagina’s met woorduitleggen voor in het zakje, 
knip deze los en stop ze in een zakje/doosje

(er zijn van elk woord twee uitleggen)

werkwijze:
- leerlingen hebben de bingokaart voor zich en een gekleurde stift

- leerkracht (of leerling) haalt een kaartje uit het zakje en leest de uitleg
- leerlingen kijken of zij het woord erbij op de kaart hebben

Ja: kleur het vakje
Nee: doe niks

- het homoniem wordt door een leerling genoemd
(leerkracht kruist ook het woord aan op de controlekaart)
- heeft een leerling een volle kaart dan roept hij/zij: Bingo

- leerkracht controleert 



Bingo - homoniemen

bank elf trap leren kop

kussen schild arm licht weg

noot golf gerecht varen wind

pad bal weer roos bok



Bingo - homoniemen

bank elf trap leren kop

kussen schild arm licht weg

noot golf gerecht varen wind

kraan muis blik schat stof



Bingo - homoniemen

kussen schild gerecht licht weg

noot golf arm varen wind

kraan muis blik schat stof

pad bal weer roos bok



Bingo - homoniemen

kussen schild arm licht weg

noot golf gerecht varen wind

pad muis weer schat bok

kraan elf blik leren stof 



Bingo - homoniemen

kussen schild arm licht weg

noot golf gerecht varen wind

pad muis weer schat bok

bank bal trap roos kop 



Bingo - homoniemen

noot golf gerecht varen wind

pad muis weer schat bok

kraan elf blik leren stof 

bank bal trap roos kop 



Controlekaart
25 homoniemen die op de kaart staan
(op de kaart staan er steeds 20)

handig om weg te strepen/ter controle

bank elf trap leren kop

kussen schild arm licht weg

noot golf gerecht varen wind

pad muis weer schat bok

kraan bal blik roos stof 



de eerste 25 uitleggen van de homoniemen 
(die uit het zakje worden getrokken)

waar je geld kunt 
halen en brengen

klein, grijs diertje 
dat piept

nodig om naar boven 
te gaan

zoals je naar iemand 
kijkt

hoofd van 
een dier

balsport met stick 
en witte bal 

zit op de rug van 
een schildpad

machine om grote 
dingen op te tillen

lichaamsdeel waar 
je hand aan zit

als iets er niet meer 
is, dan is het …

groeit in de herfst 
aan een boom

getal na 10 en 
voor 12

ander woord 
voor zoenen

ander woord 
voor scheet

naam voor 
mannetjesgeit

een smalle 
Weg

niet zwaar 
maar …

ander woord 
voor rechtbank

opnieuw van leer

eindfeest op de 
middelbare school

groene 
plantensoort

iemand die je lief 
vindt noem je zo

middelpunt van een 
dartbord

waar kleding van 
gemaakt wordt



de andere 25 uitleggen van de homoniemen 
(die uit het zakje worden getrokken)

waar je gezellig op 
kunt zitten

ander woord 
voor fee

waar water 
uit komt

doe je 
op school

soort bloem

waar je met je hoofd 
op ligt als je in bed 

ligt

gebruikt een ridder 
om zich te 

beschermen

het is geen kikker 
maar een …

metalen doosje 
waar eten in zit

onderdeel van het 
eten (voor-, hoofd-

en na-)

heb je nodig om 
muziek te lezen

onderdeel van een 
computer

piraten zoeken er 
vaak naar

niet donker om uit te drinken

als het water 
beweegt zie je een …

wat je geeft tegen 
een bal bij voetbal

temperatuur, 
neerslag en wind 

samen

rond ding wat 
gebruikt wordt bij 

verschillende 
sporten

tegenovergestelde 
van rijk

dit doe je met 
een boot

waar auto’s 
op rijden

toestel 
bij gym

als het waait 
dan is er …

vies laagje 
ergens bovenop


