Team Bingo
Auteur: Pieter Dejaeger
Geschikte leeftijd: Alle
Duur activiteit: 1.30 uur
Terrein: Binnen of Buiten
Benodigde begeleiders: Min 2
Materiaal:
- Bingospel
- Punten
- Bingoformulieren
- Kranten
- Balpennen
- Kladpapier
- 6 Rietjes
- 6 theelichtkaarsjes
- Beschuiten (12)
- Ballonnen (12)
- Bekers
- Muziek
- 2 afdrukken van Bijlage
- 6 afdrukken van Bijlage 2

Beschrijving van de activiteit
=> De kinderen worden bij het binnenkomen verdeeld in 4 of 5 teams.
Het concept:
In tegenstelling tot het traditionele bingospel, wordt dit bingospel in teams gespeeld.
In plaats van ieder voor zich moet je hier samen met je team een bepaald aantal (3 of 4 naargelang de grootte
van de groepjes) keer bingo halen voor je een ronde wint.
Heb je het aantal keer bingo behaald in je team, dan win je de ronde.
Het winnen van een ronde levert punten op.
Iedereen in het groepje krijgt wel een bingoformulier.
Het lot zal toewijzen welk groepje snel 3 of 4 x bingo heeft en de ronde wint.
Het spel blijft dus doorgaan totdat 1 groepje 3 of 4 x bingo heeft.
Dan pas is een ronde ten einde.
Als iemand in het groepje al een bingo heeft, dan kan hij verder supporteren/meekijken in zijn groepje.
Als twee groepjes op hetzelfde moment 3 of 4 x bingo behalen, dan krijgen beide groepjes punten.
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De eerste 10 kinderen die een lijn vol hebben (Lingo) krijgen ook een punt voor de groep.
Tijdens de bingorondes kunnen ook extra punten per groepje verdiend worden.
Als bepaalde (vooraf afgesproken) nummers uitkomen, zit daar een opdracht aan vast.
Van zodra het nummer uitkomt wordt een opdracht voorgelezen die de groepjes dan tot uitvoer moeten
brengen, ongeacht of ze het nummer hebben.
Bij het succesvol uitvoeren van de opdracht worden onmiddellijk punten gegeven.
De opdrachten die aan de nummers vasthangen zijn klein en duren niet zo lang.
Tussen de rondes door zijn ook enkele grote opdrachten, die wederom extra punten kunnen opleveren.
Wanneer de groepen ongelijk verdeeld zijn, kun je maar het aantal bingoformulieren geven van de kleinste
groep, want elke groep moet evenveel bingoformulieren hebben.
Om de spanning wat te doorbreken doen we tussenin ook een samenzang (meezingen van een bekende hit) .
De punten:
Het winnen van een bingoronde levert 10 punten op.
Lingo (1 lijn vol) levert 1 punt op. (Geldt voor de eerste 10 kinderen die dit halen)
Een kleine opdracht goed uitvoeren levert 2 punten op.
Een grote opdracht winnen levert 5 punten op.
Opdrachten:
Groot: (Tussen de rondes)
1) Met het hele team op een kleine oppervlakte blijven staan voor 30 seconden. De groepen krijgen 1 of 2
pogingen. (1/2 krant)
2) Maak een gedicht of liedje over de monitoren van minstens 10 regels.
3) Iedereen doe z’n schoenen uit, schoenen worden door elkaar gehaald en het eerste groepje dat al z’n
schoenen terug aan de voeten heeft wint.
Klein: (Tijdens de rondes)
1) Uithouding: Liggen en met benen een hoek van 60° maken.
2) Blaadje ophouden met een rietje. (Om ter langst)
3) Raadsel: Een wild paard (Mustang) De drie … (Musketiers) Exotische boom (Muskaat) In het leger
(Musketier of Musket) Gaat veel met noten om (Musicus) è 3 x juist raden.
4)

Ik ga op reis en ik neem è Ik vind dat de moni’s … (Positief aanvullen)
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5)

Lach inhouden (rijtje è 1 iemand die lach inhoudt en 1 iemand die aan het lachten probeert te brengen.

6) Om ter eerst een puzzel (1 iemand)
7) Met de neus een kaars uitblazen
8) Noem 3 koeken die ook meisjesnamen zijn.
9) 2 beschuiten eten en dan een liedje fluiten.
10) Om ter eerst een hoed maken van papier.
11) Om ter eerst ballon laten ploffen. (Aan de been gebonden.)
12) Dassengevecht
13) Om ter eerst 10 maal pompen
14) Om ter langst aaaaaa zeggen
15) In 1 minuut zoveel mogelijk namen met een a (of andere letter) opschrijven.
16) Om ter snelst 2 bekers water uitdrinken.
Samenzangen: (Kunnen tijdens het spel of tussen de rondes door komen)
Jan zonder vrees (Spring)
Light of my life (Belle Perrez)
Barbie Girl (Aqua)
Presentatie:
De presentatie gebeurt door Roza en Bert, een mannelijke moni verkleed zich als Roza en een monitrice
verkleed zich als Bert.
Bert bedient het Bingo veld, haalt dus nummertjes uit de zak en plaatst ze op de kaart.
Roza geeft teken wanneer een nummer een opdracht bevat en legt de opdracht ook uit.
De kinderen denken dat de nummers waaraan een opdracht vast hangt, vooraf afgesproken zijn, maar dat is niet
zo.
Roza beslist wanneer een nummer zogezegd een opdracht bevat, zo zijn de opdrachten tijdens de rondes
evenredig verdeeld.
De overige moni’s moedigen groepjes aan en letten op het eerlijke verloop van het spel.
Zij kunnen eventueel ook verkleed voor de dag komen.
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