
#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 10-12 år
BINGBING1

Se en TV-serie du 
inte sett innan och 

titta på alla 
säsongens avsnitt

Gör ett eget 
brädspel med 

spelplan och regler

Sortera ut dina 
saker eller kläder 
du inte använder 

längre.
Skänk bort eller 
återbruka dem

Bygg/konstruera 
en byggnad med 
ett hemligt rum/

annan överraskning 
av valfritt 

byggmaterial

Hitta ett recept du 
aldrig provat innan 
och laga mat/baka 

efter det

Ha en sällskaps-
spel-turnering där 
ni spelar spel en 
hel förmiddag/

eftermiddag

Laga mat/
mellanmål på 

stormkök eller utan 
att använda 

ugn/spis

Skapa ett konst-
verk med 

regnbågens alla 
färger

Styla om ett gam-
malt klädesplagg 

genom att förändra 
och piffa till det på 

valfritt sätt

Lär dig ett nytt 
trick/en hobby 
eller en teknik 

som du inte kunde 
innan

Skriv eller berätta 
en sång/dikt/

saga som du själv 
hittar på

Tillverka en ny 
skapelse av två 
olika föremåls 

delar

Skriv ett meddelan-
de till en förebild 

du har och berätta 
varför du ser upp 

till hen

Skapa ett nytt 
recept med ditt 
bästa snacks/

mellanmål. 
Provlaga och ät

Gör en egen 
teaterpjäs eller 

talangshow

Skapa ett eget 
rörelsepass, med 
eller utan hinder, 

och genomför det i 
ditt hem

Skapa en anima-
tion/film/modell. 

Gör det digitalt om 
du har möjlighet

Tillverka ett eget 
instrument. Spela 
upp en låt för din 

familj

Skapa den perfek-
ta myshörnan i ditt 

hem

Sprid ett positivt 
budskap i sociala 
medier eller skapa 

en affisch med 
budskapet

Skriv meddelanden 
med hemlig kod, 

exempelvis chiffer, 
som andra får lösa

Gör en god gärning 
för någon annan i 

din familj

Tillaga en måltid 
med enbart rester 
som ingredienser

Läs en bok 
eller lyssna på en 

ljudbok – skriv eller 
måla en recension 

av boken

Sy en egen påse 
av gamla jeans 

eller andra 
klädesplagg


