
Valentijns muziek bingo  

 

14 februari is het Valentijnsdag. 

Een dag vol liefde. 

  

Wist je dat er heel veel liedjes over de liefde gaan?  

Deze bingo heeft 20 liedjes over de liefde.  

Iedere bingo kaart heeft dezelfde liedjes maar wel 

in een andere volgorde. Er zijn 10 verschillende 

bingokaarten. 

Je hebt een bingo wanneer je vier liedjes op een rij 

hebt, horizontaal, verticaal of diagonaal. In iedere 

rij staat ook een liefdes bonus. 

Dus iedereen heeft aan het einde van het spel een 

volle bingo kaart.  

 

De afspeellijst is toegevoegd, inclusief linkjes naar 

YouTube. 

Volgorde van afspelen staat niet vast.  

kies een lied, en strepen maar ☺ 

 

 

 

 



Valentijns muziek bingo  

 

o All of me – John Legend 

https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg 

o All you need is love – The Beatles 

https://www.youtube.com/watch?v=_7xMfIp-irg 

o Alles is liefde – Bløf 

https://www.youtube.com/watch?v=y5NmKpwHXqM 

o Always on my mind – Elvis Presley 

https://www.youtube.com/watch?v=u9sRJ-eOHnc 

o Crazy little thing called love – Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=zO6D_BAuYCI 

o Grenade – Bruno Mars 

https://www.youtube.com/watch?v=SR6iYWJxHqs 

o (Everything I do) I do it for you – Bryan Adams 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0pdQU87dc8 

o I just can’t stop loving you – Michael Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=PHZ1Bii7Uwk 

o I will always love you – Whitney Houston 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU 

o Love is all around – Wet wet wet 

https://www.youtube.com/watch?v=h3gEkwhdXUE 

o Love me tender – Elvis Presley 

https://www.youtube.com/watch?v=2lD711_Xh8s 

o Make you feel my love - Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=0put0_a--Ng 

o My heart will go on – Celine Dion (Titanic) 

https://www.youtube.com/watch?v=3gK_2XdjOdY 

o Perfect – Ed Sheeran 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g 
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o The time of my life – Bill Medley, Jennifer Warnes  

(Dirty Dancing) 

https://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo 

o When a man loves a woman – Percy Sledge 

https://www.youtube.com/watch?v=7lp7FtJXp7k 

o Wonderful tonight – Eric Clapton 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu5c4aEg3NM 

o You are the sunshine of my life – Stevie Wonder 

https://www.youtube.com/watch?v=gZXjFV8nT4E 

o You’re beautiful – James Blunt 

https://www.youtube.com/watch?v=oofSnsGkops 

o You’re the first, the last, my everything – Barry White 

https://www.youtube.com/watch?v=tB54XUhA9_w 
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Bedankt voor het downloaden van dit document! 

 

Je kunt het gratis delen met iedereen. 

 

Deel je het dan vanuit onze website? 

 

www.juffrouwfemke.com 

 

Veel muziek luister plezier! 

 

 
 

Afbeeldingen: Freepik 
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