
b i n g o 

 1: Taal: Kijk en luister naar  
      het prentenboek: ‘Coco  
      kan het’ 
 
 

 2: Werken:  
     Teken of knutsel Coco 
 

 3: Constructie: Maak een boom  
     met blokken of  
     constructiemateriaal. 
 

 4: Rekenen: Tel je mee? 
 

 5: Bakken of koken: maak iets  

     lekkers met een ei 

 6: Natuur: Vogels spotten  7. Muziek: Zing en zwing mee  
     met het lied ‘Coco kan het’ 

 

 8. Samen: speel het spel alle  
      vogels vliegen  
 

 9.  De letter V 

 

 10. Constructie:  Maak een  
        vormenkunstwerk op de  
        vloer. 
 

 11. Werken: Rijg een  
        pindaketting 

 

 12. Taal: Tegenstellingen 
 

 13. Taal: zoek de verschillen  14. Bewegen: Gym met meester  
       Doede   

 

 15. Kanjertraining:  

      Kijk eens in de spiegel 

 

 

  



 Uitleg Bingokaart week 5:  ‘Coco kan het’ 
 

1. Taal: Kijk en luister naar het prentenboek ‘Coco kan het’  (Filmpje Social Schools) 

2. Werken: Teken of knutsel Coco. Je mag zelf weten hoe je dat doet. Misschien van een wc-rol? van klei? Of vouwen? Tekenen? Bedenk het maar! 

Er zijn een paar dingen die Coco moet hebben om een echte vogel te kunnen zijn: 

 De vogel heeft poten nodig om te kunnen lopen/ huppen. 

 De vogel heeft vleugels nodig om te kunnen vliegen. 

 De vogel heeft een snavel nodig om te kunnen eten. 

 De vogel heeft een staart nodig om te kunnen sturen. 

We zijn heel benieuwd hoe jouw Coco eruit ziet! Stuur je een foto? 

3. Constructie: Maak een boom met blokken of ander constructiemateriaal. Zet je getekende of geknutselde Coco erin. 

4. Bijlage!  Rekenen: Tel de vogels. Print de telkaarten. Gebruik de cijfers één tot en met 6 voor de kinderen uit groep 1, één tot en met vijftien voor de 

kinderen uit groep 2 en de hogere getallen voor extra uitdaging. Doe er een paar van de volgende activiteiten mee. 

 Laat iemand de vogels verstoppen. Zoek de vogels en leg ze in de goede volgorde van de getallenrij. 

 Laat iemand de vogels verstoppen. Zoek de vogels in de volgorde van de getallenrij. 

 Laat iemand de vogels, op één na, verstoppen. Zoek de vogels. Welke mist er? 

 Leg de vogels op een rij, in de volgorde van de getallenrij. Laat iemand één vogel omdraaien. Welke vogel is omgedraaid? 

 Leg de vogels op een stapel en speel hoger/lager. Wat is het eerste getal? Wat denk je, is het volgende getal hoger of lager? 

 Print de getalkaarten twee keer en speel een vogelmemoryspel. 

5. Bakken of koken: Bedenk welk lekkers je met een ei kunt maken en bak of kook het samen met je vader of moeder. Tip: een ei-gerecht voor op brood, 

cake, pannenkoek, …. 

6. Bijlage! Natuur: Vogels spotten. Print de vogelspotkaart. Ga buiten op zoek naar de vogels. Kun je ze allemaal vinden? 

7. Muziek: Zing en zwing mee met het lied ‘Coco kan het’       https://www.youtube.com/watch?v=CWn5w4s5JB4 

8. Samen: Speel het spel ‘Alle vogels vliegen’. Er is een spelleider. Iedereen legt de handen plat voor zich op de tafel. De spelleider roept nu: “alle vogels 

vliegen” en wappert daarbij met de handen in de lucht en legt daarna de handen weer voor zich. Dan roept de spelleider iets anders. Bijv: “alle 

vleermuizen vliegen”, waarop weer iedereen mee wappert. Dat gaat zo door: “alle mussen vliegen’, “alle muggen vliegen”, enz.   

Maar pas op. Als de spelleider roept: “alle krokodillen vliegen” (of een ander dier dat niet kan vliegen) dan mag je niet met je handen wapperen. Wie 

het wel doet is af. En wie als laatste overblijft is de winnaar.  

9. Taal: De letter V. De eerste letter van vogel is V. Zoek voorwerpen met de V-klank. Tip: zoek in tijdschriften en folders en plak ze op. Een filmpje over 

de letter V:  https://www.youtube.com/watch?v=3fVdjXvfpJc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWn5w4s5JB4
https://www.youtube.com/watch?v=3fVdjXvfpJc


10. Constructie: Maak een vormenkunstwerk plat op de vloer. In het boek van Coco vliegen de vogels vormen in de lucht. Het kunstwerk moet bestaan uit 

de vormen rechthoek, vierkant, cirkel en driehoek. Je mag het kunstwerk maken van bestaande materialen, zoek maar eens goed (pannen, 

onderzetters, boeken, kussens, cd’s enz,). of je maakt het kunstwerk met natuurlijk materiaal. Het kunstwerk kan ook met stoepkrijt op de stoep 

worden getekend of worden geverfd op een groot vel (behang)papier. 

11. Werken: Rijg een pindaketting. In de winter kunnen vogels soms moeilijk eten vinden. Rijg een pindaketting en hang ‘m op in de tuin. Welke vogels 

komen er een hapje eten? 

12. Taal: Tegenstellingen 

 Coco is niet groot maar ………… 

 Het is niet koud maar …………. 

 Een veer is niet hard maar …………. 

 In de winter is het niet warm maar ………… 

 Een vogel viegt niet langzaam maar………. 

 In de winter is er niet veel maar ……… voedsel 

 Coco zit niet op de onder  maar ………….. in de boom 

 Coco vindt regenwormen niet vies maar ………… 

 De mama van Coco is niet ver weg maar ………… 

 De vogel vliegt niet snel maar ……………… 

 Coco is niet wit maar ……………. 

 In de tuin zitten niet veel maar ……………. vogels 

 De tak is niet kort maar ………… 

 Poes klimt niet naar beneden maar ……………….. 

 Buiten is het niet donker maar ………………. 

 De vogel vliegt niet naar links maar ……………. 

 De tak is niet laag maar ………….. 

 De poes is niet dun maar …………. 

13. Bijlage! Taal: Zoek de verschillen! Bekijk de foto’s goed. Zie jij wat er anders is? 

14. Bewegen: Gym met meester Doede   https://meesterdoede.yurls.net/nl/page/1090076#boxes-container 

15. Kanjertraining: Kijk eens in de spiegel. Dit spel moet je met z’n tweeën doen. Ga tegenover elkaar staan. De één doet van alles voor, de ander is het 

spiegelbeeld en doet dit zo precies mogelijk na. 

 

https://meesterdoede.yurls.net/nl/page/1090076#boxes-container

