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Bingo Bango Hent PDF Forlaget skriver: Kæmpe banko til børnehaven og indskolingen. 144 festlige
farveillustrationer af kendte motiver fra traditionelle billedkategorier som f.eks. mad, legetøj og dyr, men

også sjove, nye kategorier som f.eks. leopardpletter og tigerstriber. I nogle af kategorierne ligner tegningerne
hinanden bortset fra én ting, f.eks. en flødebolle med kokos og en flødebolle uden kokos. Der kan også være

farver eller mængder til forskel.

Spillet går ud på at få en række fuld, derefter to rækker osv. til pladen er fuld. Bingo-Bango kan varieres på
mange måder, så det kan tilpasses det enkelte spilleteam. Deltagerne aftaler, hvilke regler de spiller efter, før

de begynder.

Bingo Bango kan spilles af deltagere fra 5 år. En åbenlys kvalitet ved spillet er, at det kan aktivere rigtig
mange spillere på én gang. Bankospillet kan spilles af 3-36 deltagere.

Indhold:
- 1 kontrolplade med 144 navngivne og nummererede motiver

- 144 brikker med nummererede motiver
- 36 spilleplader med forskellig baggrundsfarve (12 røde, 12 grønne, 12 blå)

Der skal bruges pålæg til spillet. Dette kan være papirstykker, knapper, mønter o.lign. En lille pose jetoner
medfølger.

Folkeskolen skrev blandt andet:

"Man lærer godt igennem leg, og til sprogindlæring kan spil indgå i mange former. Dette bankospil er
beregnet til indlæring af ord. I spillet kan opmærksomheden være på både fonologi og indhold." "Spillet kan
spilles af de ældste elever i børnehaven og elever i indskolingen. Det er ligeledes velegnet til de tosprogede
elever. Så vidt jeg kan se, vil det også kunne bruges tidligt i fremmedsprogsundervisningen. Spillet anbefales

til målgrupperne."

Tove Kettner Heiberg, Folkeskolen 29.09.2006

Tale-Høre-Nyt skrev blandt andet:

"Min opfattelse af spillet er, at det er et godt. gedigent materiale, som man ved at arbejde med kan finde flere
og flere anvendelsesmuligheder for."

Marianne Jessen, Tale-Høre-Nyt nr 1-2007
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