
 

Ei woorden bingo 

 

Geef elke leerling een bingokaart. Laat de kinderen hun bingokaart goed lezen. Vervolgens leest de 

leerkracht het verhaal op een rustig tempo voor. Tijdens het voorlezen houden de leerlingen in de 

gaten of de woorden van hun bingokaart worden voorgelezen. Wanneer ze het woord horen, kruisen 

ze het woord af. Wie het eerst al zijn woorden heeft kunnen afkruisen heeft bingo 

 

reis leistenen beiden 
overeind pleisters keizer 

arbeid Heit meisjes 
  

 

pleisters bescheiden marjolein 
zeil keien geplaveide 

einde breien Teit 
 

 

lakei plein veilig 
allebei sein eetgerei 
Heid kapseizen breien 

 

 

pleiten lakei klei 
treiterende hei eiland 

Teit reikt meisjes 
 

 

prei spreiden paleis 
meiden keizer keien 

treiterende Heid waterpeil 



 

 

 

vallei heiligdom verleiden 
klei heien breien 

pleisters teistert Teit 
 

 

eikeltjeskoffie trein begeleiden 
zeil lakei geheimzinnig 

deinen Heid keizer 
 

 

neiging marsepein eind 
eiken geiten keizer 
reis dreigende Teit 

 

 

meisjes wei heisa 
gein klei zeil 
Heid teistert keizer 

 

 

weidevogels gewei rondleiding 
lakei geintjes meid 

keizer Teit vogeltrekseizoen 
 

 

uitweiden mei zeis 
sjeik aanleiding keizer 

breien uitgebreid Heid 



 

 

 

 

steigert keihard steil 
voorbereid refrein lakei 

zeil Teit breien 
 

 

eigenaar fontein zeil 
eindigt weigert geheim 

Heid breien kapitein 
 

 

weids keizer leider 
eigenaardig zeilboot Eiken 

paleis geiten Teit 
 

 

domein beddensprei steiger 
terrein zeiken keien 
geiten Heid zeilen 

 

 

bereid eigenschap eiland 
reis feit keien 
Teit prei terrein 

 

 

keizer paleis zeilen 
weinig meisje heimwee 
allebei steiger Heid 



 

 

 

 

breien pleisters kapitein 
marsepein reinigen karwei 

allebei Teit zeilboot 
 

 

afscheid zeil porselein 
zeiknatte lakei reis 

Heid allebei weids 
 

 

reizigers eiland meisjes 
scheiden reikt uitgebreid 
eindigt Teit allebei 

 

 

klei vogeltrekseizoen zei 
pleisters breien eist 

Heid steil steil 
 

 

onderscheid geinige leiden 
keizer dreigende beiden 
Teit steil mei 

 

 

bereid klein deinen 
reisgenoot lakei mei 

weidevogels Heid eindigt 



 

 

 

 

teistert breiwerk feilloos 
zeilboot scheikundig keizer 
geiten wei Teit 

 

 

meesterbrein aardbeiengelei waterpeil 
keizer eindeloos deining 

zeilboot breien Heid 
 

 

reikt kleintjes eiken 
keien peinzen boekweit 

allebei geiten Teit 
 

 

beleid kapseizen keihard 
bereiken prei treiterende 

trein Heid pleisters 
 

 

gebeitste heinde einde 
veiling lakei reisgenoot 

Teit mei vallei 
 

 

arbeid veilig omheining 
keizer greintje geiser 
mei Heid prei 



 

 

beddensprei heibel zeilen 
weinig keizer heimwee 

hei Teit trein 
 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 


