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We spelen

verkeersborden -

 bingooooooo

Spelinstructies: Denk eerst na over waar de borden je op attenderen, waarvoor ze waarschuwen, of 
wat ze verbieden. Schrijf de juiste betekenis erbij.
Nu knip je de kaarten met de verschillende verkeersborden uit.
Daarna leg je de kaarten op het spelbord, je kunt zelf bepalen op welk veld je welk verkeersbord legt.
Je leraar of lerares leest nu de betekenis voor van een verkeersbord en je legt een steentje op het juiste 
verkeersbord. Heb je in een rij van boven naar beneden, van links naar rechts of diagonaal vier stenen 
liggen, dan mag je >> BINGOOO! << roepen. Degene die als eerst bingo roept heeft gewonnen.

Je hebt nodig: de kaarten met de verkeersborden een speelbord en een paar kleine steentjes.

Rijverbod Voorrangsweg

Zebrapad

Gebod tot het volgen van de 
rijrichting die op het bord is aan-
gegeven-

Werk in uitvoering

Fietspad

Fietsen is verboden

Je mag maximaal 30 km/h 
rijden

Voetpad

STOP verleen voorrang aan de 
bestuurders op de kruisende 
weg

Let op: vee

Steile helling, 10% helling

Let op ijzel of sneeuwS-bochten. Let op bochtige weg

Einde van voorrangsweg

Voorrang geven
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Snijd of knip de kaarten met de verschillende 
verkeersborden uit!
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Hier leg je de uitgeknipte of uitgesneden kaarten met de verkeersborden wil-
lekeurig op het spelbord. Nu kun je beginnen! Voor een revanche hoe je alleen 

maar de kaartjes nieuw op te leggen. Je kunt zo vaak spelen als je wilt!

Viel Spaß!

SPELBORD voor verkeersborden - Bingo


