
Boekenbingo  

Materiaal 
Zwerfboeken  
 
Spelverloop  
De deelnemers pakken een willekeurig zwerfboek uit het KinderzwerfboekStation. Ze gaan in een kring 
zitten. De spelleiding pakt een boek en noemt een woord uit de tekst van dit boek. Bijvoorbeeld; huis. 
Iedereen gaat op zoek naar dat woord ‘huis’ in zijn boek. Wanneer iemand het woord gevonden heeft 
roept hij ‘Bingo!’  De deelnemer laat aan de spelleiding zien waar het woord staat. Wie heeft na 10 
minuten de meeste bingo’s? Of… wie is de eerste met vijf keer bingo?  
 
 

Op volgorde staan 

 
Materialen  
Zwerfboeken   
 
Spelverloop  
Vraag de deelnemers om op volgorde te gaan staan van:  

- Titel van het zwerfboek, op Alfabet van A naar Z; 
- Aantal pagina’s van het zwerfboek, van hoog naar laag; 
- De dikte van het zwerfboek, van dik naar dun;  
- De kleur van de kaft, van donker naar licht.  

 
Maak de opdracht moeilijker door af te spreken dat er niet gepraat wordt. Verdeel de groep in tweeën en 
maak er een wedstrijdje van. Welke groep staat als eerste op volgorde in de rij?  
 
 

Meten = weten 

 
Materialen  
KinderzwerfboekStation met zwerfboeken   
 
Spelverloop  
Dit spel is een leuke variatie op de rekenles en is gelijk een goed moment om je Station goed te 
bekijken.  
Opdrachten. 

- Haal alle boeken uit het Station. Bouw er een boekentoren van. Hoe hoog is de 
boekentoren?  

- Leg alle boeken in de lengte achterelkaar in een lange rij. Hoeveel meter is jullie 
boekenspoor?  

- Tel alle boeken. Hoeveel zwerfboeken liggen er in het Station? 
- Schrijf van elk boek het aantal pagina’s op. Hoeveel pagina’s staan er in het Station? 
- Turf het aantal verschillende schrijvers. Hoeveel verschillende schrijvers vind je? 

 
Maak daarna een leuk verslagje (met foto) voor de schoolkrant. Of hang het verslag bij het Station.  



Vorm het woord 
 
Materialen  
Een zwerfboek  
 
Spelverloop  
Maak twee groepjes. De spelleider noemt een woord uit een zwerfboek bijvoorbeeld; lezen. Elk groepje 
gaat nu op zoek naar voorwerpen waarvan de eerste letter van het voorwerp in het woord ‘lezen’ zit. De 
voorwerpen leggen ze in juiste volgorde neer. Welk groepje heeft als eerste het woord?   
Voor het woord ‘lezen‘ kan bijvoorbeeld het volgende op de tafel verschijnen: Lamp, Etui, Zeil, Elastiekje, 
Nagelvijl.  

 

Letters vormen  
 
Materialen  
Geen 
 
Spelverloop  
Noem een letter en vraag de deelnemers om deze letter uit te beelden. Dit mag met handen, armen, 
benen of het hele lichaam.  Goed samenwerken!  
 
Variatie: Geef de deelnemers een woord. Bijvoorbeeld; Kinderzwerfboek. Vraag ze om van elke letter een 
foto te maken. Bij deze opdracht fotografeer je niet letterlijk een letter. Je fotografeert een voorwerp dat 
begint met de letter die je nodig hebt. Bijvoorbeeld een koekje voor de letter K, een insect voor de letter I.  
Gebruik eigen mobiels of fototoestellen.  
 

 

 

  



Toneellezen  
 
Materialen  
Een zwerfboek  
 
Spelverloop  
Toneellezen is lezen met een bepaalde emotie of opdracht. Je kunt bijvoorbeeld  een tekst heel boos of 
heel blij lezen. Ga in een kring zitten. Lees een stukje voor uit een zwerfboek. Doe dit met een bepaalde 
emotie. Laat de deelnemers raden naar de emotie waarmee jij voorlas. Laat de deelnemers een 
zwerfboek kiezen uit het Station. Nu mogen zij het proberen.  
 
Voorbeelden: 

- Lees de tekst heel hard. 
- Lees de tekst heel zacht. 
- Lees de tekst boos, verbaasd, verdrietig, vrolijk, enthousiast, bang, verliefd, geschokt, enz. 
- Lees de tekst saai. 
- Lees de tekst alsof je robot bent. 

 
 


