
Olvasás bingó

Olvass este,
zseblámpa fénye

mellett!

Olvass egy
lombos fa

árnyékában ülve!

Olvass a 
strandon, vagy 

tóparton!
Olvass TV nézés

helyett!

Olvass el egy 
receptet, és 

főzzétek/süssétek
meg együtt!

Olvass egy 
nagy királyról!

Olvass egy híres
magyar emberről!

Olvass ma az
állatokról!

Olvass a zöld
fűre fekve!

Olvass hangosan!
Olvass egy mesét
valakinek, akit

szeretsz!

Olvass egy verset!

Olvass 
pizsamában!

Olvass a 
fürdőkádban!

Olvass 
hangosan, 

elváltoztatott
hangon!

Olvass hangosan,
és vegyétek fel

telefonra a 
hangodat!



számolás bingó
Számold ki, 

mennyibe kerülne,
ha kétszer akkora
fagyit kaptál volna!

Számold meg, 
hány pillangót

látsz ma!

Számold meg,
hány málna van
egy dobozban!

Számold ki, hányat
kell aludnod a 

nyaralásig!

Számold meg,
hány oldalt 

olvastál
ma!

Mérd meg, 
hány kg
vagy!

Mérd meg, 
hány cm

magas vagy!

Tippelj!
Milyen súlyú
egy hörcsög!

Mérd meg, 
hány másodpercig 

tudsz a víz
alatt maradni?

Számold ki, 
hány órát 

aludtál az éjjel!

Figyeld, hány 
órakor 

megy le a nap!

Süssetek sütit!
A hozzávalókat
ma te mérd ki!

Hány szem
meggyet vagy 

cseresznyét tudsz
kimagozni két 

perc alatt?

Számold meg, 
hányszor hallasz
ma kutyaugatást!

Számold meg, hány
macskát látsz

ma!

Számold meg, 
hányat tudsz 

fél lábon ugrani!



írás bingó

Írd le,
milyen idő volt

ma!

Írd le,
mi volt jó

a mai napodban!

Írd le, 
mit szeretnél 

csinálni
holnap!

Írj levelet
valakinek, 

akit szeretsz!

Írd le a neved
többféleképpen!

(nyomtatott betűvel, 
írott betűvel, kicsiben,

nagyban, stb)

Írj képeslapot 
valakinek, akit 

szeretsz!

Írd le,
mit ettél ma!

Írd le,
milyen állatot 

szeretnél
és miért!

Írd le,
mit álmodtál!

Írd le,
miről szól 
a kedvenc
meséd!

Írd le,
hogyan készül a
kedvenc sütid!

Írd le,
mit szeretsz
a barátodban!

Írd le,
melyik játszóteret

szereted a 
legjobban!

Miért pont ezt?

Írd le,
mit segítettél

ma anyukádnak!

Írd le,
mit segítettél ma 

apukádnak!

Írd le,
milyen ízű fagyikat 

lehet kapni 
nálatok!


