Tafelbingo – tafels tot en met 6
Twee of meer personen

Wat heb je nodig?
-

Lege bingokaarten

-

Tafelkaart

-

Twee dobbelstenen

-

Voor iedereen een pen of potlood

Hoe speel je dit speel?
1. Maak voor iedereen die meedoet een bingokaart.
2. Vul op de lege bingokaarten antwoorden in van de tafels van 1 tot en met 6. (Alle
antwoorden vind je op de tafelkaart.) Zorg ervoor dat iedere kaart anders is.
Bijvoorbeeld:

3. Gooi met de twee dobbelstenen.
4. Maak van de twee getallen die gegooid zijn een keersom. Bijvoorbeeld:

5. Zeg het antwoord niet hardop!
6. Laat iemand de som opschrijven zodat je als iemand ‘bingo’ zegt, kunt
controleren of dit klopt.
7. Staat het antwoord van deze keersom op jouw bingokaart? Streep het antwoord
dan door.

8. Als je 4 antwoorden op een rij hebt doorgestreept, heb je bingo! (Als je de
bingokaart met 25 vakjes gebruikt, heb je bingo bij 5 antwoorden op een rij.)
9. Wie het eerst bingo heeft, heeft gewonnen!

Extra
Wil je een bepaalde tafel oefenen? Dat kan!
1. Als je bijvoorbeeld de tafel van 2 wilt oefenen, vul je de antwoorden van de tafel
van 2 in op de lege bingokaarten (er zijn meer vakjes dan antwoorden en daarom
vul je een paar antwoorden vaker in). Bijvoorbeeld:

2. Leg nu één dobbelsteen met het getal 2 naar boven. Deze laat je zo liggen.
3. Gooi met de andere dobbelsteen.
4. Maak een keersom met de 2 en het getal dat gegooid is. Bijvoorbeeld:

5. Zeg het antwoord niet hardop!
6. Laat iemand de som opschrijven zodat je als iemand ‘bingo’ zegt, kunt controleren
of dit klopt.
7. Staat het antwoord van deze keersom op jouw bingokaart? Streep het antwoord
dan door.
8. Als je 4 antwoorden op een rij hebt doorgestreept, heb je bingo! (Als je de
bingokaart met 25 vakjes gebruikt, heb je bingo bij 5 antwoorden op een rij.)
9. Wie het eerst bingo heeft, heeft gewonnen!

