
#scoutergör
#scoutahemma

När du fyllt hela brickan kan du göra din egen bingobricka med saker du själv hittar på. Du kan 
också anpassa bingot och byta ut rutor om du tycker något behöver ändras. Ta hjälp av en vuxen 
eller sök på internet om du behöver beskrivningar för det som står. 

Kryssa i de 
saker du har gjort. 
När får du bingo?  

Bingo kan fås både  
lodrätt, vågrätt och  

diagonalt! Hur många  
bingorader kan du få? Kan 

du fylla hela brickan?

Lycka till!

INOMHUS

För 6-9 år
BINGBING1

Gör en egen  
hinderbana ’

inomhus med dina 
möbler

Gör ett  
fantasi-monster 

eller fantasi-super-
hjälte av valfritt 

material

Gör egen saltdeg/
trolldeg eller  

papier-maché.  
Skapa ett  
föremål

Gör en lista med 
dina favorit-låtar, 

dansa loss

Plantera något i en 
kruka, exempelvis 
frön på påse eller 

från en frukt

Skapa ett 
konstverk med 
enbart toarullar 

och färg

Lär dig ett  
trolleritrick

Bygg en koja i ditt 
rum eller  

vardagsrum med 
kuddar, filtar och 
annat material ni 

har hemma

Lek en lek eller 
spela ett  

sällskapsspel 
tillsammans med 

din familj

Gör skuggteater 
med ficklampa,  

händer eller figurer 
och ett lakan i ett 

mörkt rum

Sätt upp en 
dockteater med 
färdiga leksaker 
eller skapa egna 

figurer

Gör en skattjakt 
inomhus där du 

gömmer något och 
ger ledtrådar/ritar 

skattkarta

Skapa en miniscen 
av kartong och  

pysselmaterial för 
små leksaksfigurer

Använd enbart  
återbruksmaterial 
och skapa något 

nytt

Pärla en pärlplatta 
eller pyssla ett  

armband/
halsband

Ät frukost i  
sängen eller  

mellanmål på en 
plats du inte  
brukar äta på

Måla med  
fingerfärg,  

fönsterfärg eller 
vattenfärg

Ha picknick  
inomhus med filt 

på golvet

Bygg ditt drömhus/
rum med lego eller 

annat 
byggmaterial

Bygg det högsta 
tornet du kan med 

pinnar och  
blötlagda ärtor  
eller sugrör och 
tejp/häftmassa

Läs eller lyssna en 
bok du inte läst/

hört innan eller be 
en vuxen läsa för 

dig

Skriv ett brev/
e-mail eller ring 
och prata med 

någon du inte har 
träffat på längre

Tillverka en  
hemmaorkester 

med olika  
köks-föremål.  

Skapa en egen låt

Skapa konstverk av 
saker ni har  
hemma. Ha  

vernissage och 
bjud på dricka och 

något att äta

Baka något med 
max 6 ingredienser


